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سفرنامه

داالنپر
 داالنی به سوی بهشت

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم به کردستان 
سفر کنیم اما فرصت مناسبی پیش نمی آمد و البته 
در اکثر مواقع بهانه راه را می آوردیم که طوالنی است. 
اما این بار عزم مان را جزم کردیم که به دیار کردستان 
سفر کنیم. مقصدمان دریاچه ای بود اطراف اشنویه 
در استان آذربایجان غربی و در نزدیکی  مرز ایران، 
عراق و ترکیه. آدرس و کروکــی دریاچه را از یکی 
از دوستان کوهنوردمان که اهل سقز است گرفته 
بودیم. برای رسیدن به دریاچه داالنپر باید به ارومیه 
می رفتیم. در مسیر ارومیه به اشنویه به شهر زیوه 
رسیدیم. اینجا آخرین شهری بود که می توانستیم 
مواد غذایی تهیــه کنیم. بعد از زیوه به روســتای 
کیسیان رسیدیم. ماشــین ها را در روستا پارک 
کردیم و سوار بر نیسان آبی به سمت داالنپر راهی 
شدیم. به توصیه دوســتمان که به منطقه آشناتر 
بود با ماشین سواری نرفتیم و از یکی از اهالی روستا 
درخواســت کردیم  ما را تا دریاچه همراهی کند. 
مسیر کوهستانی و پر از سنگالخ و دره های عمیق 
از ویژگی های زاگرس اســت که هر گردشگری را 
مجذوب خود می کند. هوا تاریک شده بود که ماشین 
توقف کرد و راننده اعالم کرد  به دریاچه رسیده ایم. 
بوی نم آب به مشام مان  خورد. اینجا پر از اکسیژن 
ناب بود و آسمانی مملو از ستاره های ریز و درشت. به 
راستی که اینجا کهکشان پیدا بود. با فاصله های نه 
چندان دور، چراغ های دیده بانی مرزی ایران، عراق 
و ترکیه را می دیدیم. شام را کنار عکس ماه که روی 
موج های کوچک دریاچه افتاده بود، خوردیم و زیر 
آسمان پرستاره چادر زدیم و در هتل هزار ستاره مان 

خوابیدیم.

بین خواب بیداری دم صبح صدایی شنیدم انگار 
که کسی مرا صدا میزند. از چادر بیرون رفتم. نمی 
دانستم خوابم و یا بیدار. با حالتی مبهوت به اطراف 
نگاه می کــردم، دریاچه ای آبــی در چند قدمی ام 
بود با نمایی از کوه برفی در آن پشــت و تا چشم کار 
می کرد همه جا سبز بود با گلهای ریز سفید و بنفش. 
صحنه ای که می دیدم برایم تداعی کارتون های زمان 
کودکی بود، کارتون هایی از قبیل بل و سباستین، 
یا بچه های آلــپ. با صدای بلند کســی که گفت: 
»کجایی؟ چرا ماتت برده؟« از بهت بیرون آمدم و کم 
کم باور کردم هر آنچه که می بینم عین واقعیت بود. 
آنجا خود بهشت است. کمی با راننده ای که ما را به این 
بهشت زیبا آورده بود صحبت کردیم. به نظر من یکی 
از زیبایی های سفر نشستن پای صحبت های اقوام 
محلی است. با لهجه شــیرین خودشان از زیر و زبر 
آن منطقه برایت داستان هایی تعریف می کنند که 
سینه به سینه از پدربزرگ هایشان به یادگار مانده 
 است. او گفت نام کوهی که روبروی دریاچه واقع شده 
است داالنپر است که در گویش محلی داالمپر هم 
گفته می شود. داالمپر به معنی محل پرواز عقاب ها 
است. از جانورانی که در این منطقه زندگی می کنند 
می توان به عقاب ، گرگ و سمندر کردستانی اشاره 
کرد. کوه داالنپر با ارتفاع 3487 دقیقاً در نقطه مرزی 
سه کشــور ایران ، ترکیه و عراق واقع  شده است به 
طوری که قله این کوه متعلق به این سه کشور است . 
منطقه ای که این کوه در آن واقع شده است به سیلوانا 
معروف است. بعد از صرف نهار و کمی شنا و گشت زنی 
در اطراف دریاچه راه بازگشت را پیش گرفتیم. در 
مسیر بازگشت به سیاه چادر عشایر برخوردیم. از 
ویژگی های مهم این منطقه مهمان نوازی غافلگیر 
کننده روستائیان و عشایر منطقه است، این عشایر 
با لهجه کردی بادینی )کرمانج( صحبت می کنند و 
بسیار مهمان نوازند. با نان و ماست محلی از ما پذیرایی 
و با لبخند بدرقه مان کردند. به روستا رسیدیم و دوباره 
غافلگیر شدیم. بچه های روستا ماشین هایمان را 
شسته بودند. پرس وجو که کردیم گفتند:  »دیدیم 
کثیفه شســتیم«. در برابر این همــه مهربانی چه 

باید گفت؟

پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

استان سمنان به دلیل قرار گرفتن 
در مرز بین استان های سرسبز شمالی و 
استان های کویری مرکزی، جغرافیای 
منحصربه فــردی دارد و تنهــا با طی 
مسیری کمتر از ۲۰کیلومتر، از کویر 
به کوه و جنگل می رســید و بالعکس. 
عالوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی، 
این استان از لحاظ علمی و سیاسی نیز 
حرف برای گفتن زیاد دارد. سمنان از 
آغاز سال های دهه  پنجاه خورشیدی 
تا امروز مرکز فضایی ایران بوده است و 
دو پایگاه مهم صنایع هوافضای ایران 
در این استان قرار دارد. این استان خطه 
رئیس جمهورخیزی. استان سمنان در 
مسیر جاده ای مسافرانی قرار دارد که از 
تهران و استان های شرقی به خراسان 
می روند. فرودگاه شهر سمنان و ایستگاه 
راه آهن در شهرهای سمنان، گرمسار، 
دامغان و شاهرود نیز ســفر ریلی را به 
این استان پهناور  میسر می کند. هتل 
و اقامتگاه هم در این استان کم نیست و 
هتل ۵ستاره گوتکه مال با داشتن پارک 
آبی، اســتخر و امکانات کامل رفاهی 

بهترین هتل این استان است.
شهر سمنان

مرکز استان سمنان، شهر سمنان 
است. این شهر جاذبه های گردشگری 
و طبیعــی بســیاری دارد. ســمنان 
شهری کویری است اما کوچه باغ های 
طبیعی که در مرکز شــهر قرار دارند، 
از جاذبه های خیره کننده این شــهر 
کویری و زیبا هستند. درست در قلب 
شهر و در میان باغ های انجیر و توت و انار 
و... کوچه باغ هایی با دیوارهای کاهگلی 
و نهرهای جاری آب، این منطقه از شهر 
را بــه نگینی درخشــان در قلب کویر 

تبدیل می کند.
خانه های تاریخی

یکــی از جاذبه های دیدنی شــهر 
سمنان خانه های قدیمی آن است که 
بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. با رونق 
تجارت در ســمنان به ویژه در دوران 
قاجار در این شهر محله های جدیدی 
شکل گرفتند که افراد ثروتمند در آن ها 
خانه هایی زیبا و دیدنی ساختند. در حال 
حاضر این خانه هــا به مجموعه ای از 

خانه های تاریخی شهر بدل شده اند.
خانه تدین: ایــن بنای تاریخی 
متعلق بــه یکی از تجار بنــام دوران 
قاجاریه بــوده اســت و در خیابان 
طالقانی سمنان نزدیک بازار این شهر 
قرار دارد و امروزه محل اداره میراث 
فرهنگی سمنان اســت. این بنا سه 
بخش اصلی دارد که هرکدام نیز در 

ورودی مخصوص خود را دارند: اندرونی 
که محل زندگی اهل خانه بوده، بیرونی 
که مختص پذیرایی مهمانــان بوده و 
جانبی کــه محل اقامــت و کار خدمه 
خانه بوده است. این عمارت زیبا دارای 
حوضخانه، تاالرهای زمستان نشــین 
و تابستان نشــین، مطبــخ مرکزی، 
اصطبل، حیاط مرکــزی و گود باغچه 
است و بادگیر بلند تاالر تابستان نشین 

از ویژگی های منحصربه فرد آن است...
خانه طاهریان: این بنا نیز مربوط به 
دوران قاجار است و در محله اسفنجان 
ســمنان قرار دارد. این عمارت محل 
زندگی خان محله اسفنجان سمنان بوده 
که آب شرب محله را نیز تامین می کرده 
است. محله اسفنجان با مرکزیت تکیه 
پهنه، با قدمت بیش از ســه هزار سال، 
بناهایی چون مسجد امام، مسجد جامع، 
بازار، حمام پهنه و تکیه پهنه را در خود 

جای داده است.
تیمچه پهنه: یکی از بناهای زیبا 
و تاریخی در استان سمنان و متعلق به 
دوره قاجاریه است. تیمچه پهنه دارای 
سه طبقه است که امروزه نیز همچنان 
کاربری تجــاری دارد و برای خرید نیز 
مناسب اســت. تیمچه پهنه در جوار 
مســجد امام و تکیه پهنه سمنان قرار 
دارد. در طبقــه همکــف آن حوضچه 

زیبایی نیز قرار دارد.
گرمابه پهنه: از بناهای تاریخی 
ســمنان اســت که پــس از مرمت و 
بازسازی امروزه به صورت موزه فعالیت 
می کند. این بنا در ســال 8۵۶ هجری 
قمری در دوران تیموری ســاخته و در 
سال ۱37۶ بازســازی و مرمت شده و 
کاربری موزه پیدا کرده اســت. گرمابه 
پهنه در بخش مرکزی شهر سمنان و 
در کنار مجموعه مسجد جامع، مسجد 
امام، تیمچه پهنه و راسته بازار قرار دارد.

دروازه ارگ: ایــن ارگ تزئینات 
آجرکاری و کاشی کاری زیبایی دارد و در 
میدان ارگ سمنان واقع شده است. بنای 
دروازه ارگ ســمنان در زمان فتحعلی 
شاه قاجار ساخته شــده و در آن زمان 

ارگ دولتی و مقر حکومتی 

سمنان بوده است.
پارک سیمرغ: این پارک محل 
خوبــی بــرای تفریــح، پیک نیک و 
استراحت خانوادگی است، با مساحت 
8۰هکتــار در ورودی غربی ســمنان 
قرار دارد. شهربازی، پیست کارتینگ، 
اســتخر، قایق ســواری، آالچیــق و 
سوییت های اقامتی از امکانات پارک 
است و ســوییت های پارک سیمرغ 
ســمنان در نوروز88 حائــز رتبه برتر 
کشوری لوح تقدیر اقامتگاهی گرفته اند. 
چادرزدن مســافران نیز در این پارک 
بالمانع است. بعد از دیدن جاذبه های 
تاریخی و شــهری از شهر بیرون بزنید 
و ســراغ جاذبه هــای منحصربه فرد 
طبیعی آن بروید. بیشــتر روستاها و 
شهرستان های اطراف این شهر چیزی 
برای ارائه دارند. از آســمان پرســتاره 
کویر تا ییالقات خنک و خوش آب وهوا 
را در اطراف ســمنان پیــدا می کنید 
که هم ماجراجوهــا را راضی می کند و 
هم مســافرانی را که فقط می خواهند 
چندســاعتی در آرامــش طبیعــت 

خستگی در کنند.
آهوان: از ســمنان کــه بیرون 
بزنیــد، در 3۰ کیلومتری ســمنان و 
78کیلومتری غرب دامغان به گردنه 
آهوان می رســید. اطراف این گردنه 
چند روســتای کوه پایه ای قــرار دارد 
که به آن ها کالته می گوینــد. باغ ها، 
کشتزاراها و استخرهای آبیاری کالته 
تماشایی است. دو کاروانسرای »رباط 
سنگی انوشــیروانی« و »کاروانسرای 
شاه عباســی« از دیدنی های تاریخی 

این منطقه اند
کویــر کوه ســرخ و تندیس 
طبیعی همای سعادت: در جنوب 
غربی استان سمنان منطقه ای وجود 
دارد که تا چشم کار می کند خاک رس 
زمین را فرا گرفتــه و به همین دلیل به 
آن منطقه کوه ســرخ می گویند. این 
منطقه به لحــاظ گونا گونی دوره های 
زمین شناســی نیز در ایران بی نظیر 
است. در بستر این کویر رودخانه شوراب 
جریان دارد. در کناره های 

رودخانه الیه ضخیمی از نمک، سطحی 
صاف و صیقلی و سفید رنگ ایجاد کرده 
که بسیار نرم است. از رودخانه شوراب به 
بعد دیگر امکان خودروســواری وجود 
ندارد و پیاده روی در کویر ازا ین نقطه 
آغاز می شود. کوه سرخ در جنوب این 
کویر قرار دارد. صخره ای در این کوه به 
شکل یک عقاب در آمده است و اگر از باال 
به آن نگاه کنید، به شکل عقابی است که 
بال های خود را به صورت نیمه باز کرده 
است. این صخره بر اثر فرسایش باد به این 
شکل درآمده و هیچ دخالت انسانی در 
پیدایش شکل آن صورت نگرفته است.

آبگرم: اگر اهل آبگرم باشید در ۲۱ 
کیلومتری شــمال غرب سمنان و ۱8 
کیلومتری غرب شهرستان مهدیشهر 
چشــمه آبگرمی وجود دارد که اهالی 
منطقه و مسافران برای استفاده درمانی 
و استراحت به این منطقه کوهستانی و 
دنج می آیند. چند استخر کم عمق در 
این منطقه و در محل آبگرم ها ساخته 

شده و نوع آب آن گوگردی است.
جنگل رودبــارک: رودبارک در 
8۰ کیلومتری شمال شرق سمنان در 
مسیر راه شهمیرزاد به فوالدمحله در 
شهرستان مهدیشهر و دامنه جنوبی 
سلسله جبال البرز واقع شده است. این 
منطقه بخشی از منطقه حفاظت شده 
پرور اســت و به دلیل آب وهوای خنک 
به ویژه در تابستان گردشگران زیادی را 

جذب می کند.
شهمیرزاد: شهمیرزاد در شمال 
ســمنان به خاطر جاذبه های فراوان 
طبیعی در تابستان و زمستان پذیرای 
گردشگران است. آب وهوای معتدل،  
طبیعت ســبز در کنار کوهســتان و 
بناهای تاریخی مانند شیرقلعه، قلعه 
شیخی و دژوهل شهمیرزاد را به جاذبه 
گردشــگری مهمی در استان سمنان 
تبدیل کــرده اســت. بزرگ ترین باغ 
گردوی جهان با وســعت 7۰۰ هکتار 
در شــهمیرزاد قــرار دارد و برخی از 
محصوالت این منطقــه مانند گردو و 

آلوی آن شهرت بین المللی دارند.
گرمسار

در مسیر تهران به مشهد، شهرستان 
گرمسار در ورودی اســتان سمنان و 
قبل از شهر سمنان قرار دارد. گرمسار 
ملقب به خورشید تابان و آغاز محدوده 
حفاظت شده زیستگاه یوزپلنگ ایرانی 
است. از جاذبه های تاریخِی مهم استان 
سمنان  جاده سنگفرش گرمسار است 

که متعلق به دوران جاده ابریشم است.
پارک ملی کویر: منطقه سیاه کوه 
و پارک ملــی کویــر از قدیمی ترین 
مناطق تحت حفاظت در ایران اســت 
که در جنــوب گرمســار و حد فاصل 
کویر مرکــزی ایــران و دریاچه نمک 
واقع شده است. جاده سنگفرش یکی 
از شــگفت انگیزترین آثار تاریخی این 
منطقه است. در گذشته این جاده امکان 
عبور کاروان ها را از میان اراضی باتالقی و 
شوره زارهای حاشیه دشت کویر فراهم 
می کرده است. بنای مشهور قصر بهرام 
یا کاروانسرای شاه عباسی، کاروانسرای 
عین الرشی، آبراه سنگی سیه کوه، بقایای 
ساختمان حرمســرا، کاروانسراهای 
ســفیدآب و آب انبارقیلوقــه از دیگر 
جاذبه های تاریخی این منطقه اند. بنه 
کوه، رامه، بهورد و روستای قالیباف از 
جمله مناطقی در گرمسار هستند که 
جلوه های چشم نواز و خیره کننده ای 
از مناظر طبیعی و تنوع حیات وحش 
دارند و بعضی شــان جزو شکارممنوع 

هستند.
شاهرود

شاهرود از شــهرهای زیبای 
اســتان سمنان اســت که در حد 
فاصــل دو منطقــه جغرافیایی و 
آب وهوایی قــرار دارد؛ آب وهوای 
مرطــوب و پرباران در شــمال، و 
منطقــه خشــک کویــری در 
جنوب. در شــمال این شهر جاده 
توسکستان از شــمال این شهر به 

گرگان می رسد که جاده ای کوهستانی 
و سرسبز و زیباست.

بسطام: شهر بسطام دومین شهر 
نمونه گردشگری استان سمنان است 
که ۶ کیلومتر با شــاهرود فاصله دارد. 
مهمترین جاذبه بسطام زادگاه و آرامگاه 
دو عارف بزرگ، بایزید بسطامی و آرامگاه 
شیخ ابوالحسن خرقانی است که هر سال 
گردشگرانی از سراسر ایران و کشورهای 
مسلمان همســایه مانند پاکستان و 
کشورهای آسیای میانه را به این شهر 

تاریخی مذهبی می کشاند.
جنگل ابر: جنگل معــروف ابر در 
4۵ کیلومتری شمال شرق شاهرود از 
جنگل های بکر و زیبای استان سمنان 
است. جنگل ابر از جنگل های هیرکانی 
کشور اســت و دلیل نام گذاری آن این 
است که فضای آن را پوششی از ابر فرا می 
گیرد. خنک بودن در فصل گرما، وجود 
چشــمه  های فراوان و پوشش جنگلی 
متنوع از ویژگی های این جنگل است.

جنگل اولنگ، جنگل دشت شاد، جنگل 
و آبشار نام نیک از دیگر جنگل های این 

منطقه اند.
زیستگاه توران: مجموعه توران 
بعد از پناهگاه حیات وحش نایبندان، 
دومین منطقه بزرگ حفاظت شــده 
سازمان محیط زیســت کشور است. 
زیســتگاه توران از پارک ملی، پناهگاه 
حیات وحش و منطقه حفاظت شــده 
تشکیل شده است. این منطقه در قسمت 
جنوبی جاده تهران -مشهد و در شمال 
شرقی دشت کویر قرار دارد و تنوع باالی 
گونه های گیاهی و جانوری این منطقه  و 
کم نظیر است. برخی از نادرترین گونه ها 
مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و 
پرندگانی همچون زاغ بور و هوبره درا ین 

منطقه زندگی می کنند.

ُمجن و آبشــار تنگه داستان: 
شــهر مجن در غــرب شــاهرود و در 
منطقه ای کوهســتانی قرار دارد. تنگه 
معروف داستان در فاصله ۱۰کیلومتری 
مجن از جاذبه های طبیعی شهرستان 
شاهرود است. مجن در شیب دامنه البرز 
معماری شبیه ماسوله دارد و بام هر خانه 
حیاط خانه ای دیگر است. مجن را نگین 
ســرخ نیز می نامند زیرا خاک زمین و 
ارتفاعات آن ســرخ رنگ اســت. زنان 
مجنی همه ساله طبق رسمی قدیمی 
با دوغابــی از ِگل قرمز نمای خانه های 

کاه گلی شان را رنگ می کنند.
دشت آفتابگردان و شقایق های 
کالپوش:  دشت آفتابگردان و شقایق در 
منطقه کالپوش از جاذبه های طبیعی 
شاهرود است که از بیستم اردیبهشت 
تا پایان خرداد گل های شــقایق جلوه 
زیبایی به آن می بخشــد و گردشگران 
زیــادی را جذب می کند. همه ســاله 
جشنواره دشت شقایق و کشتی محلی 
در منطقه کالپوش برپا می شــود. در 
ماه های مرداد و شــهریور نیز گل های 
آفتابگردان به گل می نشینند و زیبایی 

این منطقه را دوچندان می کنند.
دامغان

دامغان شهری کهن است که قدمت 
آن بــه دوران تمدن پارت می رســد و 
روزگاری پایتخت اشکانیان بوده است. 
این شهرکه در گذشته به آن صد دروازه 
می گفتنــد، جاذبه  های گردشــگری 
زیــادی دارد که برخــی از آن ها مرور 

می کنیم.
مســجد تاریخانه: تاریخانه به 
معنای خدایخانه یا خانه خدا است. این 
مسجد که در فهرســت آثار ملی ثبت 
شده، قبل از حمله اعراب آتشکده بوده 
و در قرن دوم هجری به مسجد تبدیل 
شده اســت. این مســجد نمونه زیبا و 
کاملی از مساجد قرن های اولیه اسالم 
است و سبک معماری منحصربه فردی 

دارد.
سد شهید شــاهچراغی: یک 
منطقه عالی برای تفریح و استراحت در 
طبیعت است. سد شهید شاهچراغی 
از مناطق نمونه گردشــگری استان و 
در ۱۲ کیلومتری دامغان، و در مســیر 

چشمه علی قرار دارد.
چشمه علی: در سی کیلومتری 
شمال دامغان بین روستاهای آستانه 
و کالته رودبار، باغ و عمارتی زیبا به نام 
چشمه علی قرار دارد که در زمان فتحعلی 
شاه قاجار ساخته شده است. عمارتی زیبا 
و باشکوه در میان رودخانه قرار گرفته و 
درختان بید و صنوبــر، درختان میوه، 
گیاهان دارویی و ارتفاعات کوهستانی 

آن را در بر گرفته اند.
روســتای تاریخی رشــم کــه از 
روستاهای تاریخی و کویری ایران است، 
برج پیر علمدار که یکی از چشمگیر ترین 
نمونه های معماری آرامگاهی است، تپه 
حصار که یکی از مهم ترین محوطه های 
باستانی فالت ایران است،  دریاچه نمک 
حــاج علیقلی، آتشــکده دروار، گنبد 
زنگوله، کاروانسرای قوشه، پیر خوشتر و 
تنگه زندان از دیدنی های دیگر دامغان 
هستند که اگر فرصتتان کمی بیشتر 

باشد می توانید از آن ها دیدن کنید.
غذا

غذاهای هر منطقه متاثر از آب وهوا، 

کشاورزی و ســبک زندگی آن منطقه 
هســتند و ســمنان هم ازا ین قاعده 
مســتثنی نیســت. مردمان مناطق 
کویری از انواع آش، انواع نان ، گوشــت 
قرمز و غذاهای پرادویــه و انرژی لذت 
می برند. اهالی استان سمنان عالوه بر 
این ترکیب غذایی، برنج نیز زیاد استفاده 
می کنند. شوری و ترشی هم حاضران 
همیشه سفره مردم این استان هستند. 
همچنین فرقی نمی کند مهمان اهالی 
استان باشید یا در رستوران غذا بخورید، 
ترشی یا بورانِی متکا همیشه کنار غذا 
سرو می شود! البته متکا نوعی گیاه بومی 
 منطقه سمنان اســت که در تابستان و 

بهار رشد می کند.
معروف تریــن غــذای ســمنان 
ســبزی پلو اســت اما بــا آن ترکیب 
سبزی پلو با ماهی که می شناسیم تفاوت 
زیادی دارد. در این غذا شاید به جرات 
بتوانم بگویم حداقل ۱۰ نوع ســبزی 
و صیفی جات ریخته می شــود و حتی 
بادمجان، سیب زمینی و گوجه فرنگی 
هم در آن می ریزند. تاک پلو شــاهرود، 
مانی پلــو دامغان، ته چین گرمســار، 
خالل پلو و خورشــت هویج و پسته از 
غذاهای لذیذ دیگر این استان هستند. 
نان پیچو، نــان فطیر، نان ســلم، نان 
روغنی، نــان ســرقلیفی، دادچه، نان 
ماســتی و بخســمات از انواع نان های 
گوناگون این اســتان هستند. یخنی، 
جوش بره و کله جــوش نیز از آش های 

محلی استان سمنان هستند.

راهنمای سفر به استان سمنان

از جنگل ابر تا  زیستگاه  توران
چیزی تا پایان زمستان و آغاز سال نو و تعطیالت نوروزی نمانده است و شاید شما 

جزء آن دسته از افراد باشید که هنوز برای تعطیالت نوروزی خود برنامه ریزی نکرده اید. 
با توجه به اینکه در ایام عید هتل ها سریع رزرو خواهند شد؛ دیگر وقت آن است که به 
برنامه ریزی سفر خود مشغول شوید. به همین دلیل مقاصد مناسب این ایام را معرفی 

خواهیم کرد که استان سمنان یکی از آن ها است...
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