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روستاهای زیبا و دیدنی ایران در نگاهی گذرا

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 میکننــد .برای این
نوســتالژیبازی و برای دورشــدن از ترافیک و
وصلههــای ناجور شهرنشــینی نــوروز بهترین
فرصت اســت تا سری به گمشــدهمان بزنیم و از
ســکوت و آرامش آن بینصیب 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 میشــوی بنایی شگفتانگیز
خوشــامد میگوید و آدمی را بــه وجد میآورد؛
مســجدجامعی بــا معمــاری خاص کــه روی
بقایای آتشکده بنا شده اســت .فرومد روستایی
تاریخی اســت با قدمت چند هزار ســاله که در
 18کیلومتــری شــرق شــاهرود در دامنههای
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؛ «اینیمین فریومدی» شاعر قطعهسرای
اواخر قرن 7-8هجری 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 ،نزدیکترین
پیشــنهاد میتواند رفتن به ســبزوار باشد که از
جاده اصلی شاهرود-ســبزوار حدود 54کیلومتر
فاصلــه دارد .بنا بر فصلی که ســفر میکنید انار،
انگور ،انجیــر ،شــاتوت ،فلفل قرمــز و گیاهان
دارویی چون مرزه و شــیرینبیان سوغاتیهایی
هستند که انتظارتان را میکشند ،البته زیلوهای
زیبای این روســتا یادگاری خوبی برای مسافران
هستند.

از بهشت بلوچستان تا سرزمین اسطورهای

خماط ،سرزمین اسطورهای

اگــر میخواهید معبد «زیگــورات چغازنبیل» که
قدمتش به 1300ســال قبل از میالد مسیح میرسد
را ببینید -معبدی که به دستور پادشاه عیالمی به نام
«ونتاش گال» ساخته شــده است -سری به روستای
اســطورهای خماط بزنیــد ،البته این روســتا برای
دوستداران موســیقی نیز مقصد زیبا و خاطرهانگیزی
است؛ چون موســیقی بهطور شگفتانگیزی در میان
ســاکنان خماط رواج دارد بهخصوص در جشــنها.
مزارع نیشــکر هفتتپه در میان آب و پوشش گیاهی
متنوع این منطقه در کنار مناطق حفاظتشــده دز و
کرخه یکی دیگر از جاذبههای این روستای اسطورهای
است .خماط 20کیلومتر از سمت جنوب با اندیمشک
و 40کیلومتــر از شــوش فاصله دارد که بــا درختان
اوکالیپتوس ،کنار و زبانگنجشک زینت شده است.
سرزمین ابرها

اگر دوست دارید آفتاب ،ابرو مه ،باران و برف ،تگرگ و
رگباروحتیرنگینکمانرادریکروزببینیدبهروستای
فیلبندسریبزنید؛روستاییکهبهخاطرچشماندازهای
طبیعی و بینظیرش به بهشت عکاسان معروف است .با
رفتنبهفیلبندمیتوانیدچشمدرچشمابرهاشویدچون
این روستا در ارتفاع 2700متری از سطح دریا واقع شده
است؛ زمستان این روستا خالی از سکنه است و در فصل
گرم مهمترین ییالق مازندران .این روستا به جز مناظر

زیبا چشــمههای آبمعدنی را در خود جای داده است؛
چشمههایی که برخی بر این عقیدهاند دلیل تنومندی و
قویهیکلیساکناناینروستاست.اینروستایدیدنی
در45کیلومتریجنوببابلجاخوشکردهاست.
واریان و قایقسواری

جاده چالوس را اینبار تا انتها نروید و از همان اول جاده
مسیربهشــترادرپیشبگیرید.برایرسیدنبهواریان
باید سوار قایق شــوید و در دریاچ ه حاصل از ساخت سد
قایقسواریکنید.بعدازرسیدنبهسدامیرکبیرواریانرا
باچشماندازسرسبزوآرامشمیبینید؛روستاییییالقیبا
هوایمطبوعکهآرمیدندرسایهساردرختانشخاطرهای
به یاد ماندنی برایتان رقم میزند .راه نزدیک و زیبای این
روستابیشکشمارابارهاوبارهابهاینروستامیکشاند؛
روستاییکهماهیگیرییکیازتفریحاتمرسومآناست.
تمین ،بهشت بلوچستان

75کیلومتر که از گرمای ســوزان کویر «ریگملک»
فاصله بگیرید به تمین میرسید؛ بهشتی در بلوچستان
و دری بر دامــان تفتان که حرکت در مســیر رودخانه
آن شما را به روستاهای دهســتان میرساند .در تمین
چشمان شما میهمان قلعهای با 25متر ارتفاع است که با
ل رسی ساخته شده و بر فراز صخرهای بلند خودنمایی
گ
میکند،البتهنبایدازقلع ه»باذ»باقدمتی250سالهغافل
شد« .چلهخان» نیز بیشک جذابیت منحصربهفرد خود
را خواهد داشــت؛ مکانی که در دل کوه کنده شــده و از

گذشتههای دور و مردمانی که 40شبانهروز در آن دعا و
نیایشمیکردند،خاطرهدارد.انجیر،توت،شاهتوتودهها
میوهدیگراسبابپذیراییمردمانخاکیاینروستاست.
توتهخانهومعماریصخرهای

«توتهخانه» در میانههای کوهی سرســبز جا خوش
کرده است؛ روســتایی در 22کیلومتری بناب .معماری
صخرهای این روســتا که در نوع خود کمنظیر و دیدنی
است ،سبب شده نام توتهخانه ســر زبانها بیفتد؛ البته
دوکیلومتر دورتر از این روســتا 70خانــوار در کنار هم
روستای «سِــ ِور» را شکل دادهاند؛ روستایی که معماری
زیبای آن باعث شــده نامش در کنار کندوان و توتهخانه
مقصد گردشگران باشد .خانههای دستکند که وسعتی
حدود150تا200متر اســت به شــکل تودرتو ساخته
شــدهاند ،البته جذابیت این روســتا بــه اینجا محدود
نمیشود؛ چون در اعماق زمینهای روستای حیرتانگیز
«سور» دهها خانه دستکند در دل سنگها و گدازههای
آتشفشانیساختهشدهاست.
جهاننما ،روستایی نزدیک آسمان

روستایی ییالقی در میان رشــته کوههای البرز که از
ارتفاعاتآنمیتوانبهدشتگرگانودریاچشمدوخت.
درآنجاخبریازهیاهووآثاریازآبوبرقوتلفننیستو
هرچههستآسایشاستوصدایآوازپرندگانوزمینی
سرسبز با گلهای زرد و سفید و آبی .آنجا جهاننماست؛
دشتیزیباکهدوروستای«کفشیگیریمحله»و«سعدآباد

محله»راباخانههایسنتیاشدردلخودجایدادهاست.
برای ســفر به این روســتا لباس گرم یادتان نرود چون
شبهایبسیارسردیدارد؛البتهازهتلهمخبرینیست
وکلبههاییکهباخشتوگلپوشیدهشدهاندمیزبانشما
هستند؛باعطربویچوبنمدار.
خرو،گنجینهصدسالهمعماریایران

از مشهد به نیشابور20کیلومتر مانده به شهر در ایستگاه
«پنجراه» ســواریها صف کشــیدهاند تا با زیرپا گذاشتن
6کیلومتر شما را به خرو برسانند؛ البته هنوز مینیبوسها
اینجا کاربرد دارند و در حاشیه «میدانبار» به انتظار مسافر
مینشینند.درابتدایورودبهخرومعماریصدسالپیشایران
رامیتوانازنزدیکدید؛معماریکهدرمیانارتفاعاتسرسبز
وآبشارهایروستامجموعهزیباییرابهنمایشگذاشت هاست.
سفربهاینروستایکتیروچندنشاناستچوندراینروستا
میتوانیدهمآثارتاریخیببینید،هماززیباییطبیعتلذت
ببریدهمباصنایعدستیمنحصربهفردایرانآشناشوید.
پیرباالیپلکانی

اگربهسمتمرندمیرویدخودراازدیدنروستایپیرباال
محرومنکنید؛پسازسهراهیمرندواردجادهسمتچپ
شویدوحدود20کیلومتربهسمتجنوببیایید؛مسیری
کهدرآنازروســتاهایانامــق،محبوبآبادوعیشآباد
میگذریدتابهپیرباالبرسید؛روستاییکوهستانیبهشکل
پلکانی .دیدنیهای این روســتا به بافت پردار و درخت و
باغهایروستامحدودنمیشودوگورستانقدیمیروستا

که«شیخپیربابابنبرالدین»درآندفنشدهیکیدیگراز
دیدنیهایپیرباالست.مسجدتاریخیوچندخانهقدیمی
نیزحتماشــمارابهوجدمیآورند،البتهآبشاراینروستا
سببشدهنامپیرباالسرزبانهابیفتدومعروفشود.
سنگتراشان،ماسولهلرستان

حوالــیخرمآباددرمحدودهآبشــارهای«نوژیان»و
«وارک»روستایپلکانیسنگتراشانخودنماییمیکند؛
تسالمیزبانگردشگراناست.دره
روستاییکهبیشتراوقا 
پایین دست این روستا با بارش هر باران مملو از تودههای
ابرمیشودکهصحنهزیباییرارقممیزند؛پدیدهاینادر
درطبیعتایران.البتهکشفدفینههایمفروغیمربوط
به عصر آهن درســال 1382حیرت باستانشناســان
را برانگیخت؛ اشیای نفیســی که ازجمله کمنظیرترین
گنجینههایمفروغیجهانبهشمارمیآید.
روستایخور

کافی اســت تا کرج رانندگی کنید و بعد به سمت جاده
چالوسبپیچیــدودر17کیلومتریکرجازجادهانحرافی
خوربهطول5کیلومتربهیکروستایخوشآبوهوابرسید.
درواقعیکساعتوشایدکمترمسیررابهجانبخریدوخود
را به روستای خور برسانید؛ روستایی در نزدیکی هشتگرد
که عالوه بر طبیعت زیبا پیشینه تاریخی نیز دارد؛ امامزاده
ســلیمان ،تپهها و دره دو چنار ،امامزاده برچشمه یا زبیده
خاتون،برجوبارویقلعهخوروازهمهمهمترچنار800ساله؛
چنارهاییکهسندزندهوروایتگرتاریخاینمنطقههستند.

 5برنامه کاربردی برای مسافران
شهروند| کمکم دوره نشانی پرسیدن به سر آمده است! حاال برنامههای موبایلی متعددی است که به شما
نشانی دقیق را خیابان به خیابان و کوچه به کوچه دراختیارتان میگذارند .این موضوع گره بزرگی از کار
مسافران گشوده است .عالوه بر این ،نرمافزارهای کاربردی ویژهای برای مسافران طراحی شده است که
نشانیهتلها،پمپبنزین،جهتقبلهوساعتشرعیو...رادراختیارتانمیگذارد.دراینمطلب 5،برنامه
رامعرفیکردهایمکهدرسفرحتمابهکارتانمیآید.

نزدیکترینپمپبنزینکجاست؟

برای اینکــه نزدیکترین پمپ بنزیــن را پیدا
کنید ،شرکت ملی گاز اپلیکیشنی با عنوان «پمپ
بنزینیاب» طراحی کرده اســت .اپلیکیشن پمپ
بنزینیاب به شــما کمک میکند تا به ســادگی
نزدیکترین پمپ بنزین ،گاز و حتی گازوییل را پیدا
کنید .پس از اجرای اپلیکیشن و انتخاب شعاع مورد
نظر،اپلیکیشنپسازجستوجولیستجایگاههای
سوختگیرینزدیکمحلجغرافیاییشمارالیست
میکندودرنقشهنشانمیدهد.
توجهداشتهباشیدکهایناپلیکیشنبرایعملکرد

صحیح نیازی به اینترنت نــدارد و تنها فعالبودن
 GPSکافی است .این موضوع باعث میشود شما
درجاده بــدون اینترنت هم بدون مشــکل بتوانید
نزدیکترین جایگاه سوخت را پیدا کنید .تنها برای
مسیریابی و بهروزرسانی جایگاههای سوخت اتصال
به اینترنت الزامی است .اپلیکیشن پمپ بنزینیاب
درحالحاضر  ۲۳۲۰جایگاهدر ۳۶شهرراپشتیبانی
میکند .شهرهای تحت پشتیبانی این اپلیکیشن به
شرحزیراست:
آبــادان ،آذربايجانشــرقي ،اردبيــل،
ارومیه ،اصفهان ،البــرز ،اهواز ،ايالم ،بوشــهر،
تربــت حیدریــه ،تهــران ،خراســانجنوبي،
خراســانرضوي ،خراسانشــمالي ،زاهــدان،
زنجان ،ساری ،سبزوار ،شاهرود ،فارس ،قزوین،
قم ،كردســتان ،كرمــان ،لرســتان ،مرکزی،
میاندوآب ،هرمــزگان ،همدان ،يــزد ،چابهار،
چالــوس ،چهارمحالوبختيــاري ،کرمــان،
گلستان ،گيالن .این اپلیکیشن به صورت رایگان
قابلدسترسیاستوبرایسیستمعاملاندرویدوبا
حجم 7.3مگابایتطراحیشدهاست.

یک اپلیکیشن پرطرفدار برای مسافران
مسلمان

اپلیکیشن  Muslim Proیک برنامه کاربردی
و مفید برای مســافران مسلمان اســت .این برنامه
امکان جهتیابی دقیق و پیداکــردن قبله ،آگاهی
از اوقات شــرعی و یافتن رســتورانهای حالل را
دراختیار مســلمانان قرار میدهد .عــاوه بر این،
 Muslim Proامکاناتی جهت مطالعه قرآن و دعا
دراختیارکاربران خود قرار میدهدMuslim Pro .
میتواند کاربرانش را از زمان دقیق اذان مطلع کند.
این اپلیکیشن با مشخصکردن منطقه زمانی شما و
محلسکونتشمابهصورتخودکارشروعبهپخش
اذان میکند .یکی دیگــر از ویژگیهای این برنامه
قابلیت نمایش دقیق قبله با استفاده از GPSگوشی
اســت .همچنین این برنامه یک قرآن کامل است و
میتوانید با استفاده از آن در هرجایی که هستید ،به
مطالعه قرآن کریم بپردازید .این برنامه کاملترین و
پرطرفدارترین برنامه مذهبی با بیش از ۲۰میلیون
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
اپلیکیشناست.
نشانیهایتانراازاینجابپرسید

نقشه شــاید ضروریترین ابزار برای یک مسافر
باشــد .معروفترین اپلیکیشــنی کــه میتواند
درسفر حســابی به کارتان بیاید .نقشــه گوگل یا
 Google Mapاست .احتماال شما با نقشه گوگل
آشنا هســتید ،اما دراین مطلب قصد معرفی یکی
از ســوپر قابلیتهای نقشــه گوگل را دارم .یکی از
امکانات فوقالعاده کاربردی که گوگل مدتهاست
به نقشهاش اضافه کرده ،قابلیت مسیریاب است که
دونقطه یا نقاط مختلفی را به آن میدهیم و بهترین
و نزدیکترین مســیر را که میتوان با وسیله نقلیه
شخصی ،وســایل حملونقل عمومی ،دوچرخه یا
پیاده طی کرد را به ما نشان میدهد .همچنین چند
مسیر پیشــنهادی را هم به همراه مسافت و مدت
زمانطیکردنمسیربهماپیشنهادمیکند.
این قابلیت تا مدتها پیش برای نقشه شهرهای
کشور ما فعال نبود ،ولی چندی است که این قابلیت
برای نقشه کشور ما هم فعال شده است و حاال شما

میتوانیدنزدیکترینمسیرراازگوگلبگیرید.البته
کاستیهایی هم این نقشــه برای ما دارد که آن هم
به خاطر شرایط کشــورمان است؛ مثال «مسیریاب
گوگل» ترافیک یک مسیر را هم درنظر میگیرد و
نسبت به آن مسیر بهتری پیشنهاد میدهد ،اما خب
ترافیک مسیر برای شــهرهای ما غیرفعال است و
مسیریابگوگلبرایمافقطمسیریکهیکوسیله
نقلیه شخصی میتواند رفتوآمد کند را مشخص
میکندوقابلیتپیشنهادمسیرباوسایلحملونقل
عمومی ،دوچرخه یا پیادهروی را ندارد .در هرصورت
فکر میکنم این امــکان میتواند در زندگی روزمره
ما خیلی به دردبخور باشد و شــاید بتواند از اتالف
وقتهای بیمورد در پیداکردن مسیرهای مختلف
جلوگیریکند.
هتلدلخواهتانراجستوجوکنید

وبسایت و اپلیکیشــن ( )Agodaاین امکان
را فراهم آورده است که شما بتوانید تمام هتلهای
موجود درمکان مورد نظر را حتی در آخرین لحظه
پیداکنید.اینوبسایتبهترینگزینهبرایانتخاب
هتل برای گذراندن تعطیالت است؛ چراکه چیزی

درحدود  ۹۲۵۰۰۰نام هتل مختلف را درخود جای
داده است .جســتوجو دراین برنامه میتواند یک
لیســت از نام هتلها و نقشــههای مربوط به آن را
فراهم آورد .تاریخ رزرو و حتی انتخاب محل اقامت
از دیگر مزایای این نرمافزار است .این نرمافزار درعین
سادهبودن بسیار پیچیده اســت .مشاهده قیمت
هتلها و ردهبندی آنها در ارزهای مختلف (قیمت
پایه و کل) از دیگر ویژگیهای این نرمافزار اســت.
هرکدام از صفحات این وبســایت شامل تصاویر
مربوطبههتلها،امکاناتآن،قیمتوسایراطالعات
موردنیازاست.
تبدیلپولوارزبرایمسافرانخارجازکشور

اگر مســافر خارج از کشور هستید ،برای تبدیل ارز
این اپلیکیشن به کارتان میآید .نرمافزار (Convert
 )Any Unit Freeازجمله برنامههایی اســت که
درتبدیل سریع ارز کاربرد دارد .این اپلیکیشن سفر با
بیش از  ۵۹۰۰واحد در  ۴۴دسته ،به راحتی میتواند
برای مقایسه ارز و تبدیل آن مورد استفاده قرار گیرد.
درحالحاضر،اینبرنامهتنهارویسیستمعاملهایی
مانندآیفون،اپل،وایپادقابلدسترسیاست.

