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چنــد روزی به پایــان ســال  96و شــروع تعطیالت
نوروزی باقی نمانده است .چه جزو کسانی باشید
که تنها 4روز از این تعطیالت اســتفاده میکنید چه
 13روز ،این تعطیــات بهترین فرصت برای رفتن
به سفر و دور شــدن از تهرانی اســت که در ماههای
اخیــر در دود و آلودگی فــرو رفته اســت .اکثر افراد
در ایام نــوروز تنها یــک مقصد برای ســفر انتخاب
می کنند و آن هم سفر به شــمال است .در بسیاری
از مواقــع بهدلیــل عــدم آشــنایی بــا یــک مــکان،
نحــوه رزرو کردن هتل و ...بســیاری از افراد ترجیح
میدهنــد به یک مکانی که بارها به آن ســفر کرده و
با همه مکانهای آن آشــنایی دارند ســفر کنند .اگر
شــما هم جزو این افراد هستید شاید بد نباشد سال
جدیــدخــود را با ســفر رفتن بــه مکانهــای جدید
شــروع کنید .در حــال حاضر مکانهــای مختلفی
برای گذراندن وقــت حتی در تهران وجود دارد که
بســیاری از ما حتی از وجــود آنها بیخبر هســتیم.
امــا چطور میتوانید برای ســفر نــوروزی خود یک
برنامهریــزی مناســب داشــته باشــید تا از ســفر به
یک مکان ناشــناخته هم لذت ببرید .در ادامه ما با
معرفی اپلیکیشــن های مخصوص راهنمای سفر
به شما کمک خواهیم کرد.

بهکمکاپلیکیشنها

یافتن جاذبههای گردشگری
برای انتخاب یک مکان جدید مســافرت اپلیکیشــن
«همگــردی» یکــی از بهتریــن برنامــه هاســت .در واقع
این اپ یک راهنمای کامل ســفر اســت که به شما کمک
مــی کند تا نقــاط بکر و دیدنــی که حتی اسمشــان هم به
گوشتان نخورده را کشــف کنید .اطالعات گردآوری شده
در ایــن برنامه به کمــک کاربران در نقــاط مختلف ایران
تهیه شده است .بنابراین میتواند خیالتان راحت باشد
که به کمک این برنامه از جزئیترین اطالعات یک شهر
با خبر خواهید شــد .همچنین با اســتفاده از نظرات سایر
کاربــران در خصوص یک مــکان میتوانید بهتــر درباره
ســفر به یک مکان تصمیم بگیرید .تجربیات کاربران در
قالب اطالعاتــی مانند ثبت جغرافیایــی و اضافه کردن
عکس ،اطالعات تماس و مواردی مشابه با دیگر کاربران
به اشــتراک گذاشــته شــده اســت .برنامه بــه بخشهای
مختلفی تقســیم شــده که دو بخش «یه جــای باحال» و
«یه اتفــاق باحــال» از جمله قســمتهای کاربردی این
برنامــه هســتند .همانطــور کــه از نام ایــن دوبخش هم
پیداســت بــه کمک آنهــا با نقــاط دیدنی ایران آشــنا می
شــوید و در جریــان رویدادهــای در حــال برگــزاری یــک
شهر مانند جشــنوارهها و تورهای مسافرتی که بهصورت
اتفاقی بهشما پیشنهاد میشــود قرار خواهید گرفت .در
بخش اطراف من میتوانید رستورانها ،مراکز فرهنگی
و هنری ،باشــگاههای ورزشی و ...اطراف خود را پیدا کنید
و بــا کلیــک روی هر کــدام مســیریابی دقیــق آن را نیز در
اختیار داشته باشید .البته دسترسی به آدرس مکانهای
مختلــف از طریق نقشــه برنامه نیز در دســترس اســت.
امکان رزرو هتل ،خرید بلیت هواپیما ،قطار ،اتوبوس و..
نیز از دیگر امکانات این برنامه اســت .البته جالب است
بدانید که اگر تصمیم به مسافرت خارجی هم دارید این
برنامــه میتوانــد مکانهــای دیدنی و جــذاب دنیا برای
مســافرت را به شــما معرفی کند .این برنامــه بهصورت
رایــگان در اختیــار کاربران سیســتم عامــل اندروید و ios
قرار گرفته اســت .امکانات این برنامه همچنین از طریق
آدرس  hamgardi.comدر دسترس است.
ایرانگردی به شکل هوشمند
اگــر تصمیــم بــه ســفر گرفتــه ایــد و مقصد شــما هم
ســفرهای داخلی اســت اپلیکیشــن ایــران  361بهترین
گزینــه بــرای راهنمایی شــما در ایــن زمینه خواهــد بود.
ســامانه اطالعــات گردشــگری ایــران کــه نــام دیگــر آن
ایــران  361اســت بــا جــا دادن بیــش از هــزاران جــای
دیدنــی توریســتی ،فرهنگــی و ...ایــران در خــودش بــه
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شــما در یافتــن یــک مقصــد مناســب ســفر داخلــی در
ایــام نوروز کمک خواهــد کرد .به کمک این برنامه شــما
بــا مکانهــای تاریخــی و باســتانی ،معمــاری بــا شــکوه
اسالمی ،ســوغاتیها و غذاهای خوش طعم و همچنین
جاذبههــای طبیعــی مانند ســواحل دریا ،کوهســتانها،
جنگلهــا و حتــی کویرهای مناطق مختلف کشــور آشــنا
خواهیــد شــد .این برنامــه در واقــع یک راهنمای بســیار
جامــع برای ایرانگردی اســت چــرا که هم نقــاط دیدنی
کشــور را بــه شــما پیشــنهاد میکنــد و هــم در صــورت
جســتوجوی شــهری خــاص اطالعاتی در مــورد نقاط
دیدنی ،وضعیت آب و هوا ،ســوغاتیها و نظر مســافران
در مــورد آن را در اختیارتــان قــرار میدهــد .ایــن برنامه
بهصورت رایــگان تنها در اختیار کاربران سیســتم عامل
اندروید قرار گرفته است.
جمع کردن لوازم مورد نیاز سفر
اگر با کمک اپلیکیشــنهای باال مکان مورد نظر برای
ســفر خود را پیدا کردید حاال بهتر است یک برنامهریزی
دقیق داشــته باشــید تا بدون مشکل به ســفر بروید .یکی
از کارهایی که هنگام ســفر بخشــی از وقت شما را خواهد
گرفت بســتن چمدان است .شــاید در نگاه اول فکر کنید
کــه با جمع کردن چند دســت لباس و وســایل مــورد نیاز
دیگــر بســرعت میتوانیــد ایــن کار را انجام دهیــد اما در
بســیاری از مواقــع آنقدر وقــت کم میآورید که وســایلی
که بــه آنها نیاز جــدی داریــد را فراموش میکنیــد .برای
همیــن بهتــر اســت اپلیکیشــن «چمــدان» را بــرای
مدیریــت بهتــر جمعآوری وســایل خود روی گوشــیتان
نصــب کنیــد .چمــدان ابــزاری اســت کــه جمــعآوری
ملزومــات ســفر را برایتــان ســاده و مــدرن میکنــد ،تــا
مطمئن باشــید که چیزی را جا نگذاشتهاید .در واقع این
برنامه بهدرست کردن یک چک لیست مخصوص سفر
کمــک میکند تا شــما طبق برنامهریزی بــا آن ،بموقع و
بــا آســودگی خاطر بــه انجام تمامــی کارهــای الزم برای
شروع سفرتان برســید .این اپلیکیشــن به کاربران اجازه
میدهــد کــه برنامه سفرهایشــان چــه کاری یــا تفریحی
را روی اپلیکیشــن ذخیــره و همچنیــن وســایل مــورد
نظرشان را نیز در آن یادداشت کنند .یکی از قابلیتهای
ایــن اپلیکیشــن ارائه لیســتی کامل از وســایل مــورد نیاز
بــرای ســفرها و افــراد مختلف اســت تــا با کمــک آن اگر
وســیلهای را هم از یاد برده اید برای برداشــتن آن اقدام
کنیــد .همچنیــن کاربــران میتوانند این لیســتها را نیز
شخصیســازی کننــد .طراحی ایــن اپلیکیشــن راحت و
ســاده اســت و برای کار با آن با پیچیدگــی خاصی روبهرو

