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سفر به قطرهای از اقیانوس جاذبه های گردشگری ایران

اخبار

ناشناختهها را در نوروز 96بیشتر ببینیم

زهرا کشوری

عکس  :مهر

نــوروز فصــل ســفرایرانی هاســت.
بهانهای برای ســفر از شــمال بــه جنوب
کشــور .از غرب به شــرق کشــور اما بیشتر
مواقــع برنده همــان مســیرهای قدیمی
و شــناخته شدهاند .گردشــگران حرفهای
بسیاری وجود دارند که همچنان در مسیر
کالسیکمیرانند.
ایــن نقاط میتوانــد انتخاب جدیدی
برای کســانی باشــد کــه نــوروز را در ایران
مســافرت میکنند .آنچه از ایران گزارش
میشــود قطــره ای اســت از اقیانــوس
زیبایی کشوری باستانی.
ëëروستایتمامسنگی
اگر میخواهید از دیدن یک معماری
ســنگی بینظیــر لــذت ببریــد بایــد بــه
روستای پالنگان بروید .یکی از مهمترین
جاذبههــای این روســتا ســنگچین بودن
خانههایــش اســت .این روســتا به خاطر
معماری ســنگچینی ،زیباترین روســتای
پلکانی تمام سنگی ایران است.
برای رفتن به این روستا باید خودتان
را بــه  45کیلومتــری شــهر کامیــاران و
ابتدای روســتای اورامان تخت کردستان
برسانید .روستایی که قدمتش به پیش از
اســام بازمی گردد« .چشمههای پرآب،
درهای زیبــا بــه نــام تنگیور و نمــای تمام
ســنگی ،جلوه خاص و منحصر به فردی
به این روستا بخشیده است».
ëëشاهانمحلی«ساماتوره»
غار کلماکــره پلدختر لرســتان ،قلعه
فلــک افالک خرم آباد ،مــوزه ملی ،موزه
لوور پاریس ،بریتانیــا و موزه متروپولیتن
نیویورک هر کدام از این گزینهها میتواند
قصد شما باشــد اما اگر «نظر» بخواهید
غــار کلماکره و قلعه فلک االفــاک را در
نــوروز  96از دســت ندهیــد که خاســتگاه
ششــمین گنجینــه تاریخی جهان اســت
و ســایر موزهها پز آنچــه را میدهند که از
دل همین غار تاریخی ربوده شده است!

یک شی ءاز غارکلما کره

برای دسترســی به غار از مسیر پلدختر و
از طریــق جــاده شوســهای که در حاشــیه
شــمالی رودخانه کشــکان اســت ،پس از
طی  12کیلومتربه دهکده قشالقی به نام
دره باغ میرســید از این آبــادی تا دهانه
غار مسیری است کوهستانی که باید پیاده
طی شود.
 ëëب هدنبالگربهشنیازجنوبشرقی
کویرهمت آباد شهرســتان زیرکوه در
خراســان جنوبی مأمــن جانــوران نایاب
کویــری و فعالترین اکوسیســتم بیابانی
کشــور اســت .شــاید ندانیــد گردشــگران
اروپایــی زیــادی بــه ایــن منطقــه ســفر
میکننــد تا فقط گربه شــنی را در کویر به
تماشــا بنشــینند .آنها گاهی اوقات تا 100
دالر را به یک راهنمای محلی میدهند،
بــه همیــن علــت روســتای همتآبــاد
صاحب یک دفتر کویرنوردی است.
بهار کویر از نیمه اسفند آغاز میشود
و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه مییابد،
در این دو ماه زیباترین مناظر طبیعت در
خشــکترین مناطق دنیا ایجاد میشود
به گونهای که هر بینندهای را به تحســین

وامیدارد .این منطقه زیســتگاه مناسبی
بــرای زمســتانگذرانی پرنــدگان و وجود
پرندگان زیبای بسیاری بویژه زاغ ،هوبره،
عقــاب طالیی ،کبک ،تیهــو و جانورانی از
قبیل گربه شنی ،روباه شنی ،کفتار ،گرگ،
تشــی و خرگوش است.در فاصله کمتر از
 10کیلومتری کویر همتآباد ،دره سرسبز
تجنــود با کوههای ســربه فلک کشــیده و
رودخانــه دائمــی قــرار دارد.کیفیــت آب
ایــن رودخانه با آب چشــمههای دماوند
برابری میکند و میتــوان از آن بهعنوان
آب شرب استفاده کرد.
ëëبهدورازمدرنیسم
«ســر آقا ســید» در ارتفــاع  2500متر
از ســطح دریــا و در یکــی از دامنههــای
قلــه «هفــت تنــان» در بخــش مرکــزی
شهرســتان کوهرنــگ و در فاصله حدود
 130کیلومتــری شــهرکرد در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری واقــع شــده،
خانههایش همه خشتی است و پنجرهها
و درهای تمام خانهها رو به طبیعت سبز
و البته امامزاده «آقا ســید» باز میشــود.
البته بیشــتر خانههای ســر آقا سید بدون

دره شیرز

پنجره هستند و درها تنها منفذ خانهها به
شمار میآید.
ســر آقــا ســید روســتایی بــا معماری
کوهپایهای و پلکانی اســت که به ماسوله
زاگرس شــهرت دارد؛ اما بــا وجود حفظ
اصالت ،نامش در بین روستاهای پلکانی
ایران کمتر شنیده شده است.
ایــن روســتا در گذشــته یکــی از
اتراقگاههــای ییالقــی عشــایر بختیــاری
بــود .مــردم روســتای ســر آقــا ســید ،بــا
گویش بختیاری ســخن میگویند .اگر در
اردیبهشــت و خرداد از روســتا گــذر کنید
هنــوز هــم میتــوان کوچ عشــایری کــه از
مناطق گرمسیر خوزستان به چهارمحال
و بختیاری میروند را شاهد باشید.
ëëدره«شیرز»آریزونایایران
اســتان لرســتان مملــو از مناظــر و
دیدنیهای طبیعت اســت که نمیتوان
در ســفر به این اســتان حتی یکــی از آنها
را از دســت داد .شــاید در میــان تمــام
جاذبههای لرســتان تنگه شــیرز به نوعی
دیگر متفاوت باشــد .در محل تالقی سه
اســتان کرمانشــاه ،ایالم و لرستان تکهای
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از زمیــن زیبایی و شــگفتیهای خود را به
نمایش گذاشــته اســت .نــام این منطقه
دیدنــی تنگــه شــیرز اســت کــه همچون
نگینــی در میان ایــران میدرخشــد .این
تنگــه  ۵کیلومتــر طــول دارد و در میــان
آن رودخانــهای در جریــان اســت کــه در
دهانه ورودی شــیرز به رودخانه ســیمره
میپیوندد.ایــن مــکان بــا دیوارههایی با
ارتفــاع  ۱۵۰تــا  ۲۰۰متــر محصــور شــده
اســت .شــیب ایــن دیوارههــا بــا ارتفاعی
کمتــر از ده متــر در نزدیکــی روســتای
ُگ َ
دارگــه آغــاز میشــود و در پرتگاه هفت
َرک و انتهای دره به اوج خود میرسد.
ëëپمپیایران،ماسولهجنوب
ســیراف نامــی آشــنا امــا غریبــه
اســت .بوشــهر آنقدر مشــهور شــده که
ســیراف کهن از یادها رفتــه؛ اما به مدد
مطالعات باستانشناسی و نوشتههای
مکتــوب از تاریخ کهن ایــن بندر مهم،
امروز ســیراف کمکم شــناخته میشود
و درهــای آن بــه روی گردشــگران بــاز
میشود .سیراف پیشنهاد سفری به یاد
ماندنی است.

گورستان باستانی سیراف

این بندر ،جزئی از شهرستان کنگان
در  335کیلومتری جنوب بندر بوشهر
است .نام ســیراف در زمان ساسانی به
یاد بنیانگذار آن ارتشــیرآب بوده که در
طول زمان به شــیراب ،سیراب و اکنون
به سیراف تبدیل شده است.
یکی از جالبتریــن ویژگیهای این
بنــدر آن اســت کــه در فاصلــهای کم از
دریــا و کــوه قــرار گرفته اســت به حدی
کــه در جاهایی ایــن فاصله بــه کمتر از
 20متر میرسد .به دلیل همین ویژگی
است که ســیراف به ماسوله جنوب نیز
معروف اســت .از آنجــا که این بندر نیز
ماننــد پمپــی ایتالیــا ،بر اثــر عارضهای
طبیعی به سرنوشتی کمابیش تراژیک
مبتال شده ،باستان شناســان سیراف را
«پمپی» ایران نیز میخوانند.
بــه خاطــر داشــته باشــید از آنجــا که
ســیراف جزو مناطق بسیار گرم و شرجی
کشور محســوب میشود ،ســفر به آن در
بــازه زمانی معینــی دلپذیــر خواهد بود.
این بازه شــامل نیمه دوم سال تا اواسط
اردیبهشت ماه میشود.
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سخنگوی وزارت بهداشت:
 ۲۱۲۰مرکز پخش مواد غذایی
غیر بهداشتی تعطیل شد

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :تاکنون برای  ۲هزار و  ۱۲۰مرکز پخش مواد
غذایی در بازرسیهای نوروزی تیمهای وزارت بهداشت ،حکم تعطیلی از دادگاه
صادر شده است.
بــه گزارش مهــر ،دکتر ایرج حریرچــی افزود :بازرســیهای وزارت بهداشــت
از ابتــدای اســفند آغــاز شــده و تــا  ۱۵فروردین ادامــه دارد که تاکنــون  ۴۷۹هزار و
 ۸۶۲مرکــز پخــش مــواد غذایــی را بازدیــد کردهایم کــه  ۷هــزار و  ۹۴۷مرکز جزو
رستورانهای بین راهی بودهاند که هر کدام نزدیک به دوبار بازدید شدهاند.
وی گفــت ۷۵۰ :گــروه بازرســی در روزهــای تعطیــل و  ۲هــزار و  ۵۰۰گــروه در
روزهای اداری از  ۸صبح تا ۱۰شب کار بازدید را انجام میدهند.
حریرچــی ادامه داد :بــرای ســامت آب  ۳۲۴هزار و  ۲۵۰مورد از شــبکههای
آبرسانی را کلرسنجی و  ۲۷هزار و  ۱۲۱مورد را نیز نمونهگیری میکروبی کردهایم.
وی گفت :در بازرسیهای انجام شده تا به امروز  ۸هزار و  ۸۰۵مورد به دادگاه
معرفی شــدهاند و  ۶۶۶هزار و  ۵۴۸کیلو مواد فاســد در این مدت شناســایی و از
شبکه توزیع خارج و منهدم شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به سامانه  ۱۹۰برای اعالم شکایات مردمی
افــزود :هموطنــان عزیز در صورت مشــاهده هرگونــه تخلف در مراکــز ارائه مواد
غذایی میتوانند شکایت خود را به سامانه  ۱۹۰اعالم کنند.

پرداخت دو ماه مقرری بیکاری به  ۱۳۹۹نفر
از کسبه پالسکو
مدیــرکل تأمین اجتماعی غرب اســتان تهران گفــت :تأمین اعتبار
بــرای پرداخــت مقرری بیمه بیکاری تا  2ماه ،به کســبه ســاختمان
پالسکو انجام شده است.
ناهیــد حیــدری دربــاره پرداخــت بیمه بیــکاری بــه حادثهدیدگان
ساختمان پالسکو اظهار داشت :در حادثه پالسکو تعدادی متقاضی
دریافت بیمه بیکاری بودند که مشــمول این قانون نیز میشــدند،
ولــی تعــدادی دیگــر مشــمول نمیشــدند.وی افــزود :بــر اســاس
مصوبــه هیــأت وزیران مقرر شــد آنهایی که بیمه اصلی نداشــتند،
مشــمول بیمه بیکاری نیز شوند و این مبلغ تا زمانی پرداخت شود
که ســاختمان تجاری نور در اختیار ســاکنین پالسکو قرار بگیرد.وی
ت گرفته قرار شــد ماهی
بیان داشــت :با توجه به تأمین اعتبار صور 
یــک میلیون تومان بــه  1399نفری که تحت پوشــش بیمه نبودند
پرداخت شــود و این مبلغ براساس مصوبه هیأت وزیران تا دو ماه،
پرداخت خواهد شــد.مدیرکل تأمین اجتماعی غرب استان تهران
افــزود :بر همین اســاس تمهیــدات الزم انجام شــد و تأمین منابع
اتفــاق افتاد و تاکنون  700نفر از کســبه مراجعــه و در صف دریافت
ایــن مقــرری قرار گرفتنــد که تاکنون بــه  500نفر از آنها مبالغشــان
پرداخت شــده اســت و امیدواریم تا روز شنبه مبالغ تأمین شده به
 1399نفرپرداختشود.ویگفت:برقراریمستمریآتشنشاناننیز
در همان روزهای نخست حادثه پالسکو انجام شد و تأمین اجتماعی
به تعهدات خود در خصوص این حادثه عمل کرده است.

