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روســتا جریان زندگی اســت و رگ حیات هر 
کشــوری. اگر چه در عصر حاضر روستاها بکری 
سابق خود را ندارند اما همچنان نقش نوستالژی 
را برای شهرنشــینان بازی می کننــد. برای این 
نوســتالژی بازی و برای دور شــدن از ترافیک و 
وصله هــای ناجور شهرنشــینی نــوروز بهترین 
فرصت اســت تا سری به گمشــده مان بزنیم و از 
ســکوت و آرامش آن بی نصیب نمانیم. پس این 
نوروز را به جرگه روستاگردان بپیوندید و یکی از 

این روستاها را مقصد خود قرار بدهید. 
فرومد، روستای تاریخی 

وارد روســتا که می شــوی بنایی شگفت انگیز 
خوشــامد می گوید و آدمی را بــه وجد می آورد؛ 
مســجدجامعی بــا معمــاری خاص کــه روی 
بقایای آتشکده بنا شده اســت. فرومد روستایی 
تاریخی اســت با قدمت چند هزار ســاله که در 
18 کیلومتــری شــرق شــاهرود در دامنه های 
ارتفاعات میندر در ارتفاع 1230متری از ســطح 
دریا قرار دارد. فرومد روستایی است که دو چهره 
برجسته ادبی و تاریخی را در دل خود جای داده 
اســت؛ »این یمین فریومدی« شاعر قطعه سرای 
اواخر قرن8-7 هجری و »شــیخ حسن جوری« 
از رهبران نهضت ســربداران. گذراندن شــب در 
خانه اهالی باصفای فرومد خالی از لطف نیســت 
اما اگر اهل هتــل رفتن هســتید، نزدیک ترین 
پیشــنهاد می تواند رفتن به ســبزوار باشد که از 
جاده اصلی شاهرود-ســبزوار حدود 54کیلومتر 
فاصلــه دارد. بنا بر فصلی که ســفر می کنید انار، 
انگور، انجیــر، شــاتوت، فلفل قرمــز و گیاهان 
دارویی چون مرزه و شــیرین بیان سوغاتی هایی 
هستند که انتظارتان را می کشند، البته زیلوهای 
 زیبای این روســتا یادگاری  خوبی برای مسافران

هستند. 

خماط، سرزمین اسطوره ای

اگــر می خواهید معبد »زیگــورات چغازنبیل« که 
قدمتش به 1300ســال قبل از میالد مسیح می رسد 
را ببینید - معبدی که به دستور پادشاه عیالمی به نام 
»ونتاش گال« ساخته شــده است - سری به روستای 
اســطوره ای خماط بزنیــد، البته این روســتا برای 
دوستداران موســیقی نیز مقصد زیبا و خاطره انگیزی 
است؛ چون موســیقی به طور شگفت انگیزی در میان 
ســاکنان خماط رواج دارد به خصوص در جشــن ها. 
مزارع نیشــکر هفت تپه در میان آب و پوشش گیاهی 
متنوع این منطقه در کنار مناطق حفاظت شــده دز و 
کرخه یکی دیگر از جاذبه های این روستای اسطوره ای 
است. خماط 20کیلومتر از سمت جنوب با اندیمشک 
و 40کیلومتــر از شــوش فاصله دارد که بــا درختان 

اوکالیپتوس، کنار و زبان گنجشک زینت شده است. 
سرزمین ابرها

اگر دوست دارید آفتاب، ابرو مه، باران و برف، تگرگ و 
رگبار و حتی رنگین کمان را در یک روز ببینید به روستای 
فیلبند سری بزنید؛ روستایی که به خاطر چشم اندازهای 
طبیعی و بی نظیرش به بهشت عکاسان معروف است. با 
رفتن به فیلبند می توانید چشم درچشم ابرها شوید چون 
این روستا در ارتفاع 2700متری از سطح دریا واقع شده 
است؛ زمستان این روستا خالی از سکنه است و در فصل 
گرم مهم ترین ییالق مازندران. این روستا به جز مناظر 

زیبا چشــمه های آب معدنی را در خود جای داده است؛ 
چشمه هایی که برخی بر این عقیده اند دلیل تنومندی و 
قوی هیکلی ساکنان این روستاست. این روستای دیدنی 

در 45کیلومتری جنوب بابل جا خوش کرده است.
واریان و قایق سواری

جاده چالوس را این بار تا انتها نروید و از همان اول جاده 
مسیر بهشــت را در پیش بگیرید. برای رسیدن به واریان 
باید سوار قایق شــوید و در دریاچه  حاصل از ساخت سد 
قایق سواری کنید. بعد از رسیدن به سد امیرکبیر واریان را 
با چشم انداز سرسبز و آرامش می بینید؛ روستایی ییالقی با 
هوای مطبوع که آرمیدن در سایه سار درختانش خاطره ای 
به یاد ماندنی برایتان رقم می زند. راه نزدیک و زیبای این 
روستا بی شک شما را بارها و بارها به این روستا می کشاند؛ 
روستایی که ماهیگیری یکی از تفریحات مرسوم آن است.

تمین، بهشت بلوچستان 

75کیلومتر که از گرمای ســوزان کویر »ریگ ملک« 
فاصله بگیرید به تمین می رسید؛ بهشتی در بلوچستان 
و دری بر دامــان تفتان که حرکت در مســیر رودخانه 
آن شما را به روستاهای دهســتان می رساند. در تمین 
چشمان شما میهمان قلعه ای با 25متر ارتفاع است که با 
گل  رسی ساخته شده و بر فراز صخره ای بلند خودنمایی 
می کند، البته نباید از قلعه  «باذ« با قدمتی 250ساله غافل 
شد. »چله خان« نیز بی شک جذابیت منحصربه فرد خود 
را خواهد داشــت؛ مکانی که در دل کوه کنده شــده و از 

گذشته های دور و مردمانی که 40شبانه روز در آن دعا و 
نیایش می کردند، خاطره دارد. انجیر، توت، شاه توت و ده ها 
میوه دیگر اسباب پذیرایی مردمان خاکی این روستاست. 

 توته خانه و معماری صخره ای

»توته  خانه« در میانه های کوهی سرســبز جا خوش 
کرده است؛ روســتایی در 22کیلومتری بناب. معماری 
صخره ای این روســتا که در نوع خود کم نظیر و دیدنی 
است، سبب شده نام توته خانه ســر زبان ها بیفتد؛ البته 
دوکیلومتر دورتر از این روســتا 70خانــوار در کنار هم 
روستای »ِســِور« را شکل داده اند؛ روستایی که معماری 
زیبای آن باعث شــده نامش در کنار کندوان و توته خانه 
مقصد گردشگران باشد. خانه های دستکند که وسعتی 
حدود150تا200متر اســت به شــکل تودرتو ساخته 
شــده اند، البته جذابیت این روســتا بــه اینجا محدود 
نمی شود؛ چون در اعماق زمین های روستای حیرت انگیز 
»سور« ده ها خانه دستکند در دل سنگ ها و گدازه های 

آتشفشانی ساخته شده است. 
جهان نما، روستایی نزدیک آسمان

روستایی ییالقی در میان رشــته کوه های البرز که از 
ارتفاعات آن می توان به دشت گرگان و دریا چشم دوخت. 
در آنجا خبری از هیاهو و آثاری از آب وبرق و تلفن نیست و 
هر چه هست آسایش است و صدای آواز پرندگان و زمینی 
سرسبز با گل های زرد و سفید و آبی. آنجا جهان نماست؛ 
دشتی زیبا که دو روستای »کفشیگیری محله« و »سعدآباد 

محله« را با خانه های سنتی اش در دل خود جای داده است. 
برای ســفر به این روســتا لباس گرم یادتان نرود چون 
شب های بسیار سردی دارد؛ البته از هتل هم خبری نیست 
و کلبه هایی که با خشت و گل پوشیده شده اند میزبان شما 

هستند؛ با عطر بوی چوب نمدار. 
خرو، گنجینه صدساله معماری ایران

از مشهد به نیشابور 20کیلومتر مانده به شهر در ایستگاه 
»پنجراه« ســواری ها صف کشــیده اند تا با زیرپا گذاشتن 
6کیلومتر شما را به خرو برسانند؛ البته هنوز مینی بوس ها 
اینجا کاربرد دارند و در حاشیه »میدان بار« به انتظار مسافر 
می نشینند. در ابتدای ورود به خرو معماری صدسال پیش ایران 
را می توان از نزدیک دید؛ معماری که در میان ارتفاعات سرسبز 
و آبشارهای روستا مجموعه زیبایی را به نمایش گذاشته  است. 
سفر به این روستا یک تیر و چند نشان است چون در این روستا 
می توانید هم آثار تاریخی ببینید، هم از زیبایی طبیعت لذت 

ببرید هم با صنایع  دستی منحصربه فرد ایران آشنا شوید. 
پیرباالی پلکانی 

اگر به سمت مرند می روید خود را از دیدن روستای پیرباال 
محروم نکنید؛ پس از سه راهی مرند وارد جاده سمت چپ 
شوید و حدود 20کیلومتر به سمت جنوب بیایید؛ مسیری 
که در آن از روســتاهای انامــق، محبوب آباد و عیش آباد 
می گذرید تا به پیرباال برسید؛ روستایی کوهستانی به شکل 
پلکانی. دیدنی های این روســتا به بافت پردار و درخت و 
باغ های روستا محدود نمی شود و گورستان قدیمی روستا 

که »شیخ پیربابا بن برالدین« در آن دفن شده یکی دیگر از 
دیدنی های پیرباالست. مسجد تاریخی و چند خانه قدیمی 
نیز حتما شــما را به وجد می آورند، البته آبشار این روستا 

سبب شده نام پیرباال سرزبان ها بیفتد و معروف شود.
سنگ تراشان، ماسوله لرستان

حوالــی خرم آباد در محدوده آبشــارهای »نوژیان« و 
»وارک« روستای پلکانی سنگ تراشان خودنمایی می کند؛ 
روستایی که بیشتر اوقات  سال میزبان گردشگران است. دره 
پایین دست این روستا با بارش هر باران مملو از توده های 
ابر می شود که صحنه زیبایی را رقم می زند؛ پدیده ای نادر 
در طبیعت ایران. البته کشف دفینه های مفروغی مربوط 
به عصر آهن در  ســال 1382 حیرت باستان شناســان 
را برانگیخت؛ اشیای نفیســی که ازجمله کم نظیرترین 

گنجینه های مفروغی جهان به شمار می آید. 
روستای خور

کافی اســت تا کرج رانندگی کنید و بعد به سمت جاده 
چالوس بپیچیــد و در 17کیلومتری کرج از جاده انحرافی 
خور به طول 5کیلومتر به یک روستای خوش  آب وهوا برسید. 
درواقع یک ساعت و شاید کمتر مسیر را به جان بخرید و خود 
را به روستای خور برسانید؛ روستایی در نزدیکی هشتگرد 
که عالوه بر طبیعت زیبا پیشینه تاریخی نیز دارد؛ امامزاده 
ســلیمان، تپه ها و دره دو چنار، امامزاده برچشمه یا زبیده 
خاتون، برج و باروی قلعه خور و از همه مهم تر چنار 800ساله؛ 
چنارهایی که سند زنده و روایتگر تاریخ این منطقه هستند. 

روستاهای زیبا و دیدنی ایران در نگاهی گذرا

از بهشت بلوچستان تا سرزمین اسطوره ای 
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نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟ 

برای این کــه نزدیک ترین پمپ بنزیــن را پیدا 
کنید، شرکت ملی گاز اپلیکیشنی با عنوان »پمپ 
بنزین یاب« طراحی کرده اســت. اپلیکیشن پمپ 
بنزین یاب به شــما کمک می کند تا به ســادگی 
نزدیک ترین پمپ بنزین، گاز و حتی گازوییل را پیدا 
کنید. پس از اجرای اپلیکیشن و انتخاب شعاع مورد 
نظر، اپلیکیشن پس از جست وجو لیست جایگاه های 
سوخت گیری نزدیک محل جغرافیایی شما را لیست 

می کند و درنقشه نشان می دهد.
توجه داشته باشید که این اپلیکیشن برای عملکرد 

صحیح نیازی به اینترنت نــدارد و تنها فعال بودن 
GPS کافی است. این موضوع باعث می شود شما 
درجاده بــدون اینترنت هم بدون مشــکل بتوانید 
نزدیک ترین جایگاه سوخت را پیدا کنید. تنها برای 
مسیریابی و به روزرسانی جایگاه های سوخت اتصال 
به اینترنت الزامی است. اپلیکیشن پمپ بنزین یاب 
درحال حاضر 2320 جایگاه در 36 شهر را پشتیبانی 
می کند. شهر های تحت پشتیبانی این اپلیکیشن به 

شرح زیر است: 
اردبیــل،  آذربایجان شــرقي،  آبــادان، 
ارومیه، اصفهان، البــرز، اهواز، ایالم، بوشــهر، 
تربــت حیدریــه، تهــران، خراســان جنوبي، 
خراســان رضوي، خراسان شــمالي، زاهــدان، 
زنجان، ساری، سبزوار، شاهرود، فارس، قزوین، 
قم، کردســتان، کرمــان، لرســتان، مرکزی، 
میاندوآب، هرمــزگان، همدان، یــزد، چابهار، 
کرمــان،  چهارمحال وبختیــاري،  چالــوس، 
گلستان، گیالن. این اپلیکیشن به صورت رایگان 
قابل دسترسی است و برای سیستم عامل اندروید و با 

حجم 7.3 مگابایت طراحی شده است. 

یک اپلیکیشن پرطرفدار برای مسافران 
مسلمان 

اپلیکیشن Muslim Pro یک برنامه کاربردی 
و مفید برای مســافران مسلمان اســت. این برنامه 
امکان جهت یابی دقیق و پیداکــردن قبله، آگاهی 
از اوقات شــرعی و یافتن رســتوران های حالل را 
 دراختیار مســلمانان قرار می دهد. عــالوه بر این،
Muslim Pro امکاناتی جهت مطالعه قرآن و دعا 
 Muslim Pro  .دراختیار کاربران خود قرار می دهد
می تواند کاربرانش را از زمان دقیق اذان مطلع کند. 
این اپلیکیشن با مشخص کردن منطقه زمانی شما و 
محل سکونت شما به صورت خودکار شروع به پخش 
اذان می کند. یکی دیگــر از ویژگی های این برنامه 
قابلیت نمایش دقیق قبله با استفاده از GPS گوشی 
اســت. همچنین این برنامه یک قرآن کامل است و 
می توانید با استفاده از آن در هرجایی که هستید، به 
مطالعه قرآن کریم بپردازید. این برنامه کامل ترین و 
پرطرفدارترین برنامه مذهبی با بیش از 20 میلیون 
کاربر اســت. قابلیت قرائت قرآن به صورت صوتی، 
قابلیت نمایش زمان افطــار در ماه مبارک رمضان و 

تقویم ویژه برای مسسلمانان از دیگر امتیازات این 
اپلیکیشن است. 

نشانی هایتان را از این جا بپرسید 

نقشه شــاید ضروری ترین ابزار برای یک مسافر 
باشــد. معروف ترین اپلیکیشــنی کــه می تواند 
 درسفر حســابی به کارتان بیاید. نقشــه گوگل یا
Google Map است. احتماال شما با نقشه گوگل 
آشنا هســتید، اما دراین مطلب قصد معرفی یکی 
از ســوپر قابلیت های نقشــه گوگل را دارم. یکی از 
امکانات فوق العاده کاربردی که گوگل مدت هاست 
به نقشه اش اضافه کرده، قابلیت مسیریاب است که 
دونقطه یا نقاط مختلفی را به آن می دهیم و بهترین 
و نزدیک ترین مســیر را که می توان با وسیله نقلیه 
شخصی، وســایل حمل ونقل عمومی، دوچرخه یا 
پیاده طی کرد را به ما نشان می دهد. همچنین چند 
مسیر پیشــنهادی را هم به همراه مسافت و مدت 

زمان طی کردن مسیر به ما پیشنهاد می کند.
این قابلیت تا مدت ها پیش برای نقشه شهر های 
کشور ما فعال نبود، ولی چندی است که این قابلیت 
برای نقشه کشور ما هم فعال شده است و حاال شما 

می توانید نزدیک ترین مسیر را از گوگل بگیرید. البته 
کاستی هایی هم این نقشــه برای ما دارد که آن هم 
به خاطر شرایط کشــورمان است؛ مثال »مسیریاب 
گوگل« ترافیک یک مسیر را هم درنظر می گیرد و 
نسبت به آن مسیر بهتری پیشنهاد می دهد، اما خب 
ترافیک مسیر برای شــهرهای ما غیرفعال است و 
مسیریاب گوگل برای ما فقط مسیری که یک وسیله 
نقلیه شخصی می تواند رفت وآمد کند را مشخص 
می کند و قابلیت پیشنهاد مسیر با وسایل حمل ونقل 
عمومی، دوچرخه یا پیاده روی را ندارد. در هرصورت 
فکر می کنم این امــکان می تواند در زندگی روزمره 
ما خیلی به دردبخور باشد و شــاید بتواند از اتالف 
وقت های بی مورد در پیداکردن مسیر های مختلف 

جلوگیری کند.
هتل دلخواهتان را جست وجو کنید 

وب سایت و اپلیکیشــن )Agoda( این امکان 
را فراهم آورده است که شما بتوانید تمام هتل های 
موجود درمکان مورد نظر را حتی در آخرین لحظه 
پیدا کنید. این وب سایت بهترین گزینه برای انتخاب 
هتل برای گذراندن تعطیالت است؛ چراکه چیزی 

درحدود ۹25000 نام هتل مختلف را درخود جای 
داده است. جســت وجو دراین برنامه می تواند یک 
لیســت از نام هتل ها و نقشــه های مربوط به آن را 
فراهم آورد. تاریخ رزرو و حتی انتخاب محل اقامت 
از دیگر مزایای این نرم افزار است. این نرم افزار درعین 
ساده بودن بسیار پیچیده اســت. مشاهده قیمت 
هتل ها و رده بندی آنها در ارزهای مختلف )قیمت 
پایه و کل( از دیگر ویژگی های این نرم افزار اســت. 
هرکدام از صفحات این وب ســایت شامل تصاویر 
مربوط به هتل ها، امکانات آن، قیمت و سایر اطالعات 

مورد نیاز است.
تبدیل پول و ارز برای مسافران خارج از کشور

اگر مســافر خارج از کشور هستید، برای تبدیل ارز 
 Convert( این اپلیکیشن به کارتان می آید. نرم افزار
Any Unit Free( ازجمله برنامه هایی اســت که 
درتبدیل سریع ارز کاربرد دارد. این اپلیکیشن سفر با 
بیش از 5۹00 واحد در 44 دسته، به راحتی می تواند 
برای مقایسه ارز و تبدیل آن مورد استفاده قرار گیرد. 
درحال حاضر، این برنامه تنها روی سیستم عامل هایی 

مانند آی فون، اپل، و ای پاد قابل دسترسی است. 

5 برنامه کاربردی برای مسافران 

شهروند| کم کم دوره نشانی پرسیدن به سر آمده است! حاال برنامه های موبایلی متعددی است که به شما 
نشانی دقیق را خیابان به خیابان و کوچه به کوچه دراختیارتان می گذارند. این موضوع گره بزرگی از کار 
مسافران گشوده است. عالوه بر این، نرم افزارهای کاربردی ویژه ای برای مسافران طراحی شده است که 
نشانی هتل ها، پمپ بنزین، جهت قبله و ساعت شرعی و... را دراختیارتان می گذارد. دراین مطلب، 5 برنامه 

را معرفی کرده ایم که در سفر حتما به کارتان می آید.
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