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راهنمای سفر نوروزی با تمامی بودجه ها

با چقدر پول ،کجا؟
د هزار و یک اما و اگر جلوی پایتان قرار
شهروند | تصمیم به سفر کردن که بگیری 
دارد .اینکه به چقدر پول نیاز دارید یا شب را کجا بمانید ،اینکه با تور بروید یا از
خودرویشخصیخوداستفادهکنیدهمهوهمهاماواگرهاییاستکهممکناست
رویتصمیمنهاییتانتأثیربگذارد.
تورهایمسافرتیانتخابهایشمارامحدودترمیکنداماهزینههایتانراگاهیتا
نصف کاهش میدهد .با یک تور مسافرتی نوروزی میتوانید هزینه سفر به جزیره
کیش در تعطیالت را تا یکمیلیون تومان کاهش دهید .برای سفرهای زمینی و
مسافتهای کوتاه اما استفاده از قطار یا حتی خودروی شخصی میتواند هزینه

سفر شما را تا حد قابل توجهی کاهش دهد .شهرهای مشهد ،شیراز ،اصفهان و
جزیرههایکیشوقشمهمپرهزینههستندهمپرطرفدار.اماشهرهاییمثلیزد،
کاشان،زنجان،اراکوروستاهایتابعآنهابرایسفرهمبکرترندهمکمهزینهتر.
از طرفی فرهنگ «به تهران» سفر کردن ،فرهنگی است که آنطور که باید و شاید
دربینمردمجایگاهیندارد.تهراندرتعطیالتنوروزیتاجاییخلوتمیشودکه
فرخمهررئیساتحادیههتلدارانبه«شهروند»میگوید:تهرانپذیرایمیهماناز
سراسر ایران است .همه هتلها در تهران 40درصد تخفیف دارد و جشنوارههای
مختلفیدرآنهابرگزارمیشودکهازهمیشهقیمتکمتریدارد.

سفرهای ارزانقیمت
اگر دلتان یک کیش ارزانقیمت و کم سروصدا میخواهد ،هنوز وقت
دارید.تورهایمسافرتیکیشتاقبلازعیدقیمتهایوسوسهکنندهای
دارند.یکیازآژانسهایمسافرتیبه«شهروند»میگویدتورهایدقیقه
آخری کیش که شامل دوشب اقامت در یک هتل 3یا 4ستاره میشود،
در این یک هفته باقی مانده حتی به350هزار تومان هم میرسد اما اگر
دستنجنبانیدوامروزوفرداهایتانادامهپیداکندبایدبرایهمینبسته
تفریحیبیشازیکمیلیونتومانهزینهکنید.
قشم هم گزینه نوروزی خوش آب و هوای دیگری است که راهنمایان
گردشــگری در مصاحبه با شــهروند میگویند اگر قبل از نوروز برای
سیاحتآناقدامکنید،یکانتخاباقتصادیکردید.یکیازآژانسهای
مسافرتی به «شــهروند» میگوید :برای یک اقامت دو روز و سه شب
در جزیره قشم باید نفری 600هزار تومان پرداخت کنید .هتلی که در
اختیار شــما قرار میدهند هم یکی از هتلهای سه ستاره این جزیره
است.
البته اگر واقعا رویای یک سفر کم خر ج را در سر دارید ،شاید بهتر باشد
در تعطیالت عید فکر کیش و قشم را از سر خود بیرون کنید .نقاط بکری
در کشور وجود دارند که شاید تورها برایشان برنامهریزی نکرده باشند
اما در تعطیالت نوروز هم خلوتاند هــم کم هزینه .در  50کیلومتری
جنوبغرب تبریز روســتایی صخرهای وجود دارد .کندوان روستایی
منحصربهفرد در آذربایجان است که شاید تورهای داخلی کمتر آن را
تحت پوشش بگیرند اما خودتان اگر دست به کار شوید ،ضرر نکردهاید.
بلیت قطار تا تبریز بین  50تا 60هزار تومان است و خود هتل کندوان
هم برای یک شب در تعطیالت نوروز از شما بین حدود 400هزار تومان
درخواســت میکند .ســفرهای
ارزان قیمت بیشــتری هم جلوی
پایتان هست .کاشان شاید یکی
از ارزانترین گزینههاست که جای
دیدنی هم کم ندارد .بلیت قطار از
تهران تا کاشــان به طرز عجیبی
برایتــان ارزان تمام میشــود .در
تعطیالت نوروز ،اگــر جای خالی
باقی مانده باشد ،میتوانید با کمتر
از 20هزار تومان به کاشان برسید.
کاشان هتلهای ارزان قیمت زیاد
دارد و میتوانید با شبی 130هزار
تومان در یک هتل سه ستاره اقامت
داشتهباشید.
هتلهای جنوب کشور مثل خود
شهرها همیشه مهجورترند .بیشتر
هتلها در آبــادان بین 150هزار تا

285هزار تومان برای یک شب از شما درخواست میکنند و کمتر هتلی
در جنوب ایران را میبینید که قیمتهای نجومی داشته باشد .دزفول،
آبادان ،شوشتر شهرهایی هستند که هم در تعطیالت عید آب و هوای
خوبی دارند هم دیدنیاند هــم ارزان قیمت .اگر زیگورات چغازنبیل را
هنوز ندیدهاید برای گرفتن یک بلیت 60هزار تومانی قطار تا اهواز اقدام
کنید .فصل فصل جنوب رفتن است!بوشــهر ،شهری که دیدنیهای
بســیاری دارد ،از آن جمله میتوان به مــوزه رئیسعلی دلواری ،قلعه
نصوری ،رافائل ،ســحانتیر ،گنبد نمکی جا شــکف ،موزه دریانوردی
خلیجفارس و ری شهر اشاره کرد .برای بوشهر باید با اتوبوس یا خودروی
شخصیسفرکنیدواینشایدخرجتانراکمیباالببرد.
بلیت اتوبوس از تهران تا بوشــهر بین  65تا 85هزار تومان قیمت دارد
و هتلهای این شــهر زیبای جنوبی قیمتهای مناسبی دارند .مسير
سفر بم تا چابهار هم يكي از بهترين مسيرهاي گردشگري است از اين
لحاظ كه كمتر شناخته شده است .در این مسیر حتما باید از خودروی
شخصی خود استفاده کنید و همین خرج سفر شــما را تا حد زیادی
کاهش میدهد .فراموش نکنید که در این مسیر ميتوانيد استانهاي
كرمان و سيستانوبلوچستان را ببينيد .یک قطار شش تخته 87هزار
تومانی گزین ه ارزان قیمت و نسبتا راحتی است که شما را به این مسیر
متصل میکند .در زاهدان در یک هتل  2یا  3ســتاره اقامت ميكنيد
و اینطور که به نظر میرســد حدود قیمتهای این هتلها ،برای یک
مسافرت کمخرج بین شــبی  90تا 210هزار تومان است .در ادامه این
مسیرمیتوانیدبهچابهاربرویدوسرانجامدوبارهبایکقطارراهيكرمان
شدهوبمراببینید.

سفرهای اقتصادی
همه مســیرها در تعطیالت به شمال ختم میشود .شــمال ایران یکی از
انتخابهای اقتصادی ســفر اســت که خیلی هم خرج روی دســتمان
نمیگذارد .حال میخواهد تعطیالت تابســتانی باشد با هوای شرجی کنار
دریا،یازمستانباشدبااحتمالبارشهایمکرر.فرقیهمنداردتعدادروزهای
تعطیالت چقدر باشد .دو سه روز تعطیلی کافی اســت تا مسافران آن را به
تعطیالت آخر هفته وصل کنند و یکهفتهای بروند شمال کنار دریا .اگر هم
نوروز باشــد با هوای بهاری و تعطیالت 13روزه ،شمال حتماً اولین مقصد
سفرهای نوروزی میشود .این را آمارهای سازمان میراث فرهنگی و سازمان
گردشــگری هم تأیید میکند .براســاس آماری که رئیس سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری در سال گذشته اعالم کرده مازندران و گیالن به ترتیب
دارای بیشترین تعداد مسافر نوروزی بودهاند .به گفته سلطانیفر در کل ایام
نوروز  ،94در  31اســتان و هفت منطقه آزاد 60میلیون و 84هزار نفر اقامت
در شب ثبت شده اســت با توجه به اینکه هر شخص چهار شب اقامت را به
صورت میانگین در طول سفر خود تجربه میکند .با تقسیم این آمار بر عدد
 4معادل15میلیون نفر مسافر در این بازه زمانی عنوان شده است .آماری که
سهم دو استان شمالی گیالن و مازندران در آن قابل مالحظه است .براساس
آماری که محمدعلی نجفی استاندار گیالن اعالم کرده در تعطیالت نوروز
 ،۹۴ششمیلیون گردشگر در گیالن اقامت داشتهاند .اگر این آمار را با آمار
15میلیون نفر مسافر مقایسه کنیم 40درصد تعداد مسافرانی که در نوروز
سفر کردهاند ،مسافر استان گیالن بودهاند .آمار مازندران هم قابل توجه است.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
مازندران هم از اقامت ۹میلیون نفرشــب در استان مازندران خبر داده است
که اگر آن را با آمار  60میلیونی رئیس سازمان میراث فرهنگی قیاس کنیم،
15درصد مسافران نوروزی به مازندران رفتهاند.در بسیاری از این موارد ،سفر
بهشهرهایشمالی،بدوننیازبهپرداختهزینهاقامتدرهتلیااقامتگاههای
خاصاست.درمواردیافرادازخانههایمحلیاستفادهمیکنندامامیتوانند
وســایل مورد نیاز خود اعــم از مواد
غذایی را همراه خــود ببرند و نیازی
به خرید مواد غذایی یا اســتفاده از
خدمات رســتورانها هم نداشــته
باشند .بر این اساس در نگاه اول سفر
به شمال برای افراد ســفری ارزان و
مقرونبهصرفه تلقی میشــود .اما
در ایام تعطیالت افــراد باید بالغ بر
 20الی 40درصد بیش از زمانهای
عادی برای دریافــت خدمات مورد
نظر خــود هزینــه پرداخت کنند
اما نکته این اســت کــه نمیتوانند
خدمات مطلوبــی را دریافت کنند.
درحال حاضر برای یک سفر  3روزه
به نمک آبــرود به همــراه تورهای

مسافرتی حداقل 550هزار تومان آب میخورد  .البته اگر به همراه خانواده
و با استفاده از وسیله شخصی به تنهایی قصد مسافرت به شهرهای شمالی
را داشته باشید ،داستان کمی فرق میکند .درحال حاضر درحالی برای اجاره
یک خانه 60متری در رامسر شبی حداقل 300هزار تومان باید هزینه کنید
که در هفته گذشته واحدهایی با این شرایط در بهترین شرایط شبی50هزار
تومان اجاره داده میشد .البته کسانی که قصد اقامت در یک هتل  5ستاره
در یکی از شهرهای اســتان مازندران را داشته باشند برای اجاره یک اتاق دو
تخته رو به جنگل روزانه 622هزار تومان باید هزینه کنی و اقامت دو روزه در
این هتل یکمیلیون و 200هزار تومان آب میخورد .این درحالی است که
هزینه اقامت در یک اتاق دو تخته رو به جنگل  -بال غربی ( )Vipدر روزهای
نخستتعطیالتحداقل718هزارتومانتماممیشود.گفتنیاستبسیاری
از اتاقهای رو به دریای هتلهای شهرهای شمالی برای روزهای نخست از
هماکنون رزرو شــده و جای خالی ندارد .اما یزد از دیگر مقاصد محبوب در
سفرهای نوروزی است .بدونشک شبهای ســرد کویر در مقابل روزهای
گرمش برای بسیاری از هموطنان ایرانی از جذابیت بسیار باالیی برخوردار
است .همین مسأله قیمت تورهای مسافرتی به این استان را به شدت افزایش
داده است .قیمت تمام شده مسافرت  2شبه و  3روزه و اقامت در یک هتل 5
ستارهباتور845هزارتوماناست.استقبالوبدرقهفرودگاهی(یاترمینال)به
همراهبیمهمسئولیتمدنی(۲۰۰میلیونتوماندیه۶،میلیونتومانهزینه
درمان پزشــکی و لیدر مجرب محلی  .گشت یکروزه (آتشکده زرتشتیان،
دخمه «برج سکوت» ،میرچخماق ،موزه آب ،باغ دولت آباد ،بازار سنتی یزد)
ازجمله خدمات ارایه شده در این ســفر نوروزی خواهد بود .درحال حاضر
قیمت هر شب اقامت در یک هتل  4ســتاره در یزد روزانه 450هزار تومان
است .البته اگر قصد اقامت در یک اتاق  3تخته را دارید باید 695هزار تومان
بپردازید .البته قیمت اجاره یک سوییت دو نفره در هتل  4ستاره 800هزار
توماناست.

از تهران چه خبر؟
اگر بخواهیم به تهران ســفر کنیم اما دستمان حسابی باز است .خلوتی تهران
تخفیف 40درصدی هتلها و جشنوارههای مختلف را برای مسافران نوروزی به
تهران رقم زده است .هتل اسپیناس ،فارغ از تخفیفهای نوروزی اتاقهایی دارد
که دومیلیون و 800هزار تومان برای یک شــب قیمت دارند! در کنار این هتل
اشرافی اما اتاقهای 451هزار تومانی هم دارد ،هتل استقالل با شبی 416هزار
تومان و هتلهای سه ستارهای مثل ایرانشهر بین شبی  250تا 413هزار تومان
قیمت دارند .تحقیقات «شــهروند» نشان میدهند مســافرخانههای میدان
راهآهن بین شبی  40تا 70هزار تومان و هتلهای  2و  3ستاره بین شبی  100تا
270هزار تومان قیمت دارند .البته ظرفیت هتلهای ارزان قیمت تهران از امروز
پرشدهاست.
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سفرهای اشرافی

برنامه سفر به قشــم را اگر برای تعطیالت نوروزی در سر دارید ،ممکن است
ت خودتان بگذارید .تورهایی که از تهران به سمت
حســابی خرج روی دســ 
قشم حرکت میکنند ،اگر جزو تورهای لوکس محسوب شود ،نفری بین  2تا
3میلیون تومان از شــما طلب میکنند .هتلهای  5ستاره در این جزیره بین
شبی یک تا2میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند .سفر به اصفهان هم میتواند
یکیازسفرهایگرانقیمتبهحساببیاید.هتلعباسیاصفهانبهاشرافیترین
هتل این شهر معروف است .ســایتهای رزرو هتل قیمت اتاقهای ویآیپی
هتل عباسی را شبی یکمیلیون و 670هزار تومان قیمت گذاشتهاند .اگر اهل
ماندن در این اتاق باشید قطعا باید چیزی بین 180تا250هزار تومان هم برای
بلیت هواپیمای هر نفر کنار بگذارید .سفر به شیراز هم میتواند یک سفر تمام
اشرافی باشد .بلیت قطار به شــیراز بین  80تا 200هزار تومان قیمت دارد .در
شیراز هتلهای اشرافی بین شبی 600تا یکمیلیون و700هزار تومان قیمت
دارند .مشهد هم میتواند یکی از انتخابهای اشرافی شما باشد .حتی تورهای
مشــهد هم در تعطیالت نوروز از 700هزار تومان شروع میشوند .هتلهای
اشرافیدرمشهدبینشبییکمیلیونو 500تا2میلیونتومانهزینهدارند.
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10
-8قطرهآب-جامهآخرت-خوشپوش-ابوالبشر
11
-9شهريدرفرانسه-ضرباهنگ-استخوانپا
 -10آقــاي آلماني -شــهر نيــروگاه مازندران12 -
سينمايفاجعهآفرينآبادان-كوهيدركرمانشاه
13
-11نسخهبرداري-هدهد
14
 -12زرنگ -از جزاير مهم ژاپن -رگ خواب
 -13مذهب حاكم در عربســتان -پيروزي-هزار
15
عرب
-14سيارهزهره-واحدمسافت-بتجاهلی
 -15باني مذهب پروتســتانيزم -نونداركردن
-8سهلانگاری-خارجشدنكاالازگمرك
كلمات-شبچره
 -9آســیبزننده به اموال عمومي -سوغات يزد-
ماليمتومهرباني
عمودی
 -1كشوري در دامنه هيماليا -پرستو -دلدرد از -10بويرطوبت-قضاوت-ازاقوامباستاني-جثه
 -11چشــمبهراه؛ منتظر -آواز دســتهجمعی-
پريمعده
سوغاتزلزله
-2صرع-فلسفهارسطو-پاداشبهرهوری
 -3کمککننده -شــهري در اســتان تهران -12 -سوره ستاره -درجهاي در رشتههاي رزمي-
دشواري؛خردهگیری
پردهداریخانهكعبه
 -13شهري در شرق گيالن -فيلم آندره و ايداي
-4كارگزار-پولخردآمريكا-محموله
 -5رختشوي -راندن مزاحم -سخن گفتن با ایما لهستاني -در فارسی به معنی سستی و نقص در
اعضایبدناست
و اشاره
 -6بنده و شــما -رود -پيــشرو -عالمت مصدر  -14حســود هرگز  -...متضاد همــه -از حروف
صدادار
جعلي
 -7موجود تکســلولی -الهه آتــش هنديان -15 -از اسباببازی كودكان -حوزه فرمانروايي-
محلقتل
پركردن
1

راه تشخیص امداد خودروهای غیرقانونی درجادهها
شهروند| بازار داغ ســفرهای نوروزی این روزها به ابزاری برای سودجویی برخی
از افراد تبدیل شده است از مراکز امدادی غیرقانونی گرفته تا خودروهای حمل بدون
مجوز.مراکزیکهباتکیهبرتبلیغاتنادرستنهتنهاهزینههایسنگینیرابهمشتریان
خود تحمیل میکنند بلکه بعضا به دلیل استفاده از قطعات بیکیفیت و نبود تخصص
آسیبهایی را هم به خودرو مسافرین ایام نوروز وارد میسازند .این درحالی است که
هموطنان عزیز میتوانند با ارسال شماره پالک خودروی امدادی را به سامانه -6421
 021پیامک کنند ،شرکتهای مجاز و غیرقانونی خودرویی را از یکدیگر تمییز دهند.
عالوهبراین،خودروهایعضوانجمندارایبرچسبانجمنهستندومردمبادیدناین
برچسبهامیتوانندباخیالیآسودهازتیمامدادخودروییکمکبگیرند.
بیتردید برای جلوگیری ازمشــکالتی از این دست مســافرین نوروزی بهتر است
که تنها با مراکز امدادی مجاز تماس حاصل کنند .براســاس اعالم مدیرعامل شرکت
ایســاکو ،هموطنان میتوانند درصورت بروزموارد فنی برای خودروهایشان با شماره
 096440تماس گرفته و اطمینان داشته باشند که امدادگران و نمایندگان کشیک
درطول مسیر یاریرسان آنها خواهد بود .ضمنا مردم میتوانند براي اطالع از ليست
نمايندگيها و فروشگاهها به سايت www.isaco.irو ربات تلگرام اطالعرسانی
irankhodro_robotمراجعهکنند.
همچنین درگروه خودروسازی سایپا ،برای دریافت خدمات امدادی ،بیان نظرها و

www.shahrvand-newspaper.ir

پیشنهادهای خود میتوانند درتمام ساعات شبانهروز با شماره  096550و -84444
 021و همچنین درحوزههای فروش ،خدمات پس ازفروش و ...با مرکز امور مشتریان
گروه خودروسازی سایپا به شماره تماس 096770تماس بگیرند یا به پرتال اینترنتی
شرکت به نشانی  www.emdadsaipa.irمراجعه کنند .اما نگرانی دیگر
این روزهای امدادهای خــودروی افزایش قیمت یا افت کیفیت خدمات ارایهشــده
ازسوی نمایندگیهای مجاز اســت .نگرانی قرار است با نظارت  11دفتر منطقهای بر
نحوه امدادرسانی حلوفصل شود .آنگونه که اعالم شده ،این دفاتر بر نحوه امدادرسانی
اکیپهای امدادی نظارت خواهند داشت .همچنین درمسیرهای پرترددی همچون
اتوبان قم ،فیروزکوه ،چالوس و هراز پایگاههای امدادی صحرایی بهصورت شبانهروزی
طراحی و ایجاد شده اســت که این پایگاهها با حضور نیروهای مجرب تعمیرگاههای
ایرانخودرووقطعاتمناسبتجهیزوراهاندازیشدهاند.
ناگفته نماند که لباسها و خودروهای تیمهای امدادی متحدالشــکل شده است،
بنابراین اگر لباس پرسنل امداد خودروها دارای سردوشی باشد ،یعنی آن فرد مکانیک
اســت و میتواند بســیاری از عیوب خودرو را درمحل تعمیر کند ،اما درصورتی که
سردوشینداشتهباشد،آنهمکاررانندهیدککشاستوفقطمیتواندخودروراحمل
کند .گفتنی است؛ طرح نوروزی پلیس و دستگاههای امدادی و خدماتی درجادههای
کشور از امروز آغاز شده و تا 14فروردین ادامه خواهد داشت.
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