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رسمی ترین غذای کرمانشاه ، خورش 
خالل اسـت. مواد اولیه آن گوشـت 
گوسـفندی یا گوساله اسـت که به 
همـراه پیاز، زعفران و خـالل بادام 
پخته و بـا لیمو عمانـی و دارچین 
طعم دار شـده و در پایان با زرشک 

سیاه ریز تزیین و با برنج سرو می شود. 

شیرینی های بی نظیری که در کرمانشاه 
تهیه می شود در همه ایران محبوب و 
معروف است. مهم ترین شیرینی های 
کرمانشـاه نان برنجی، نان شـکری، 
کاک و نان خانقی هستند.نفیس ترین 
سوغات شـهر کرمانشاه، قالی است. 

قالی بافی از مهم ترین صنایع دستی استان است...

کجاچیبخوریم؟

قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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کجاچیبخریم؟
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کاوش نجات بخشی محوطه تاریخی نیسک آباد

سرپرست هیأت کاوش در محوطه نیسک آباد گفت: 
کاوش نجات بخش��ی در محوطه تاریخی نیس��ک آباد 
سردشت به منظور دستیابی به الگوی معیشتی جوامع 
انس��انی در دوره تاریخی و پیش از تاریخ و کش��ف آثار 

فرهنگی در حال انجام است. 
به گزارش روز چهارش��نبه گروه فرهنگی ایرنا، غالم 
ش��یرزاده افزود: کاوش نجات بخش��ی در این محوطه 
تاریخ��ی ب��ه منظ��ور یافتن م��واد فرهنگ��ی و تعیین 

گاهنگاری آن انجام می گیرد. 
وی با اشاره به بررسی های باستان شناسی انجام شده 
در این محوطه اضافه کرد: این نخستین باری است که 

عملیات کاوش در این منطقه انجام می شود. 
ش��یرزاده، پی بردن به معیش��ت جوامع انس��انی در 
دوره های تاریخی و پیش از تاریخ، دس��تیابی به الگوی 
زندگی، داده های فرهنگی، کوچ رو یا یکجانشین بودن 

ساکنین و غیره را از اهداف این کاوش اعالم کرد. 
سرپرست هیأت کاوش در محوطه نیسک آباد تصریح 
کرد: داده های فرهنگی حاصل از کاوش در این محوطه 

به منظور تعیی��ن گاهنگاری با مناط��ق همجوار نظیر 
بین النهرین عراق و آناتولی ترکیه مقایسه می شوند. 

کارش��ناس اداره میراث فرهنگی اس��تان آذربایجان 
غرب��ی اظهارک��رد: در آغاز کار کاوش دو ترانش��ه 5 × 
5 متر در جهت های ش��مالی و جنوب��ی محوطه ایجاد 
ش��د که این ترانشه ها مش��رف بر رودخانه زاب کوچک 

هستند. 
به گفته این باستان شناس، بررسی سطحی یافته های 
فرهنگی محوطه نشان می دهد که این محوطه به دوره 

اشکانی تعلق دارد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری، محوطه نیسک آباد در فاصله 1 کیلومتری 
شمال روستای نیس��ک آباد، 10 کیلومتری شرق شهر 
سردش��ت و در سمت غربی رودخانه زاب کوچک روی 

برجستگی صخره ای کم ارتفاعی قرار گرفته است. 
کاوش در محوطه نیس��ک آباد که با مجوز ریاس��ت 
پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردشگری از شهریور ماه 

امسال شروع شده است تا 28 آبان ادامه دارد. 

رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری گف��ت: انجمن های می��راث فرهنگی با 
هدف حراس��ت از آثار تاریخی تا پایان امس��ال در تمام 

استان های کشور فعال خواهند شد. 
مسعود سلطانی فر در گفت وگو با ایرنا در شهرستان 
نور مازندران افزود: اکنون این انجمن ها در24 اس��تان 
کش��ور فعالیت دارند و براساس برنامه تالش می شود تا 

پایان سال در هفت استان دیگر نیز دایر شوند. 
وی اظهارداشت: شکل گیری و فعالیت این انجمن ها 

برابر قانون از مصوبات سال 1373 بود که با رایزنی های 
صورت گرفته تالش کردیم تا دوباره آنها را دراین دولت 

فعال تر کنیم. 
س��لطانی فر تصریح کرد: با فعالی��ت این انجمن ها در 
تمام اس��تان ها می توانیم حدود 90 درصد آثار تاریخی 

در کشور حفاظت کنیم. 
مع��اون رئیس جمه��وری گف��ت: ای��ن دول��ت برای 
حفاظ��ت از آث��ار تاریخی در کش��ور رویک��رد مطلوبی 
دارد و هم اینک س��اختار شکل گیری این انجمن ها نیز 

به گونه ای اس��ت که می توانند در چهارمنطقه از مراکز 
اس��تان ها، شهرس��تان ها، بخش ها و روستاها در جهت 

صیانت از آثار تاریخی فعالیت کنند. 
وی افزود: امروز حفاظت از بناهای تاریخی موضوعی 
است که باید با همکاری تمام مسئوالن ادارات ذیربط، 
اعضای شوراهای اسالمی، دهیاران و مردم انجام گیرد. 
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، اظهارداش��ت: اعضای این انجمن ها نیز از 
افراد با نف��وذ محلی، قابل اعتماد و حت��ی فرمانداران، 

اس��تانداران، مدیران سازمان ها و ادارات ذیربط تشکیل 
ش��ده است که با همکاری آنها به آسانی می توان از آثار 
تاریخی حفاظت ک��رد. وی تعداد اعضای این انجمن ها 

را دست کم 20 هزار نفر اعالم کرد. 
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری تعداد آثار تاریخی در کشور را بیش از 31 
هزار اثر اعالم کرد و گفت: تالش خواهیم کرد با تقویت 
نیروه��ای یگان حفاظت از می��راث گران بهای تاریخی 

کشور حفاظت کنیم. 

سلطانی فر: انجمن های میراث فرهنگی در تمام استان ها فعال می شوند
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 کرمانش��اه، از عهد پیش��دادیان تا عصر حاضر یکی 
از ش��هرهای مه��م و مح��ل اتفاقات ب��زرگ تاریخی 
ایران بوده اس��ت. این شهر دومین پایتخت ساسانی و 
نشستگاه خس��رو پرویز بوده، با این حال پس از ورود 
اس��الم تا دوره قاجار رونق چندانی نداش��ته است. در 
عه��د قاجاریه با س��امان دادن راه ع��راق و قرارگیری 
کرمانش��اه در این مس��یر ب��ار دیگر س��کونت به طور 

گسترده در این شهر شکل گرفت. 
کرمانش��اه به طور قطع و یقین از 4000 سال پیش 
آباد بوده اس��ت، در افسانه ها آمده که این شهر توسط 
تهمورس دیوبند پادشاه پیش��دادی بنا شده که البته 

بارها و بارها تغییر شکل داده است. 
از نام های قدیم کرمانش��اه، نیش��ابی و آلی پی بوده 
و در کتیبه های باس��تانی از این منطقه به عنوان مرکز 

پرورش بهترین اسب ها یاد شده است. 
زمین ه��ای حاصلخیز این منطق��ه که با تاثیر از آب 
و ه��وای زاگرس و باده��ای مدیترانه ای که از غرب به 
این ش��هر می وزد، کرمانش��اه را به یکی از قطب های 
کش��اورزی و خ��وش آب و هوای ای��ران تبدیل کرده 

است. 
 معرفی همه دیدنی های کرمانشاه در چنین مطلبی 
امکانپذیر نیس��ت اما سعی شده مهم ترین آثار طبیعی 

و تاریخی شهر و اطراف آن معرفی شود: 
 مجموعه باسـتانی بیسـتون: مجموعه بی نظیر 
و ش��گفت انگیز بیس��تون، در 36 کیلومتری کرمانشاه 
در کوه ه��ای بیس��تون ق��رار دارد و به گ��واه تاریخ از 

قدیمی ترین سکونتگاه های بشر است. 
 نام بیس��تون برخالف آنچه بین عوام معروف است 
ب��ه معنی بدون س��تون نیس��ت، در ایام باس��تان نام 

آن بغس��تان یعنی جایگاه خدا ب��وده که به تدریج به 
بهستان، بهستون و بیستون تغییر کرده است. 

 مجموعه بیستون هشتمین اثر باستانی ایرانی است 
که بعد از تخت جمش��ید، تخت س��لیمان، چغازنبیل، 
می��دان نقش جهان، پاس��ارگاد و بم ب��ه ثبت جهانی 

رسیده است. 
 س��نگ نبشته بیس��تون بزرگ ترین س��نگ نبشته 
جهان و نخس��تین متن شناخته ش��ده ایرانی است و 

قدمت آن به دوران هخامنشی می رسد. 
 مهم ترین سنگ نگاره بیستون شرح پیروزی داریوش 
اول بر گئومات است، پلکان صیقلی اطراف دیوار نگاره 
محل رفت و آمد سنگتراشان را نشان می دهد و صیقلی 
بودن آن هم به ظاهر پس از اتمام کار و برای غیرقابل 

تردد شدن مسیر تعمدا اتفاق افتاده است. 
 س��نگ نگاره بیس��تون، مش��هورترین اثر کرمانشاه 

است
ارتفاع س��نگ نگاره بیس��تون 7 متر و 80 سانت و 
ط��ول آن 22 متر اس��ت. موضوع اصلی س��نگ نگاره 
تاج س��تانی داری��وش ب��زرگ اس��ت، در ای��ن صحنه 
اهورامزدا در حالی که با دس��ت چپ فره را به س��وی 
پادش��اه دراز کرده، دست راس��تش را به نشانه دعا و 

طلب خیر بلند کرده است. 
 داریوش ش��اه با تاج و س��بیل و ریش مس��تطیلی، 
شبیه شاهان آش��وری دست راستش را به منظور دعا 
بلند کرده و در دس��ت چپ کمانی دارد. در این نگاره 
داریوش با اشل انس��انی و قد حدود 180 سانتی متر 

در حالی که گئومات خائن را زیر پا افکنده تصویر شده 
است. 

 نی��زه دار و کمان��داری با قدی حدود 150 س��انت 
پش��ت شاهنشاه دیده می ش��وند، همچنین هشت نفر 
از ش��اهان یاغی که مغلوب داریوش شده اند با قدهای 
120 س��انت در صحنه حاضرند. تنها ش��اه سکاها که 
کاله��ی نوک تیز دارد قدی بلندت��ر از بقیه دارد، این 

افراد با زنجیر به هم متصل شده اند. 
 این نقش برجسته متاسفانه، در زمان جنگ جهانی 
دوم توس��ط س��ربازانی که از محوطه عبور می کردند، 
همین ط��ور توس��ط م��ردم محلی ک��ه از صورت های 
نقش برجس��ته ها به عنوان سیبل هدفگیری تیراندازی 
اس��تفاده می کردند و شرایط جوی طبیعی آسیب های 
زیادی دیده است. البته در سال های اخیر تالش هایی 

برای حفظ و ترمیم آن انجام شده است. 
 نق��ش برجس��ته های بیس��تون از ای��ن جهت مهم 
هس��تند ک��ه داریوش با زب��ان خود ب��ه معرفی خود 
و سلس��له هخامنش��ی پرداخت��ه همچنی��ن حوادثی 
چون مرگ کمبوجیه، ش��ورش گئوم��ات، جنگ ها و 
پیروزی های داریوش، ش��یوه های زمامداری، جنگ با 

سکاها و غیره نقل شده است. 
 همچنین از آنجا که کتیبه بیس��تون به س��ه زبان 
پارس��ی باستان، بابلی و عیالمی به خط میخی نوشته 
ش��ده است، س��هم بزرگی در کش��ف رمز خط میخی 

دارد. 
فرتـاش )فرهاد تـراش(: ف��ارغ از ارزش تاریخی 
ک��ه بیس��تون در میان م��ا ایرانی��ان دارد، در ادبیات 
عاش��قانه فارس��ی هم نماد عش��ق، مداومت و ناکامی 
است. براساس افسانه ای که در خمسه نظامی گنجوی 

کرمانشاه؛ گام زدن بر پهنه تاریخ ایران
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نقل شده، فرهاد عاش��ق، بخشی از کوه بیستون را به 
دس��تور شیرین برای رسیدن به آب تراشیده است. در 
حین اجرای این دس��تور، به فرهاد خبر مرگ شیرین 
می رسد، فرهاد نیز که اختیار از دست داده با تیشه به 
فرق س��ر می کوبد و او نیز می میرد. بیستون را به قلب 
سنگی زنان نیز تشبیه کرده اند که هرگز نرم نمی شود. 
ابیات بسیاری در ادبیات فارسی به شرح حال و احوال 
فرهاد کوهک��ن اختصاص دارد، مصرع��ی معروف در 

میان مردم رایج است که می گوید: 
بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد 

ج��دای از ای��ن داس��تان ها، در ضلع غربی س��نگ 
نبشته های بیس��تون، دیواره ای مرتفع به ارتفاع 45 و 
عرض 200 متر مربوط به دوران ساس��انیان قرار دارد. 
این اثر را به فرهاد نسبت داده اند، هر چند که سازنده 
و هدف اصلی ساخت این دیواره به طور قطع مشخص 

نیست. 
شـهر باسـتانی چمچال: در حفاری ه��ای انجام 
ش��ده در بیس��تون ش��هری کش��ف ش��د که به ظاهر 

توسط س��لطان محمد خدابنده، در سال های 661 تا 
674 س��اخته ش��ده، مهم ترین اثر این ش��هر باستانی 
س��اختمانی 13 اتاقه با س��ه ایوان با معم��اری مغولی 
و ایلخانی اس��ت. ای��ن بنا از گچ، آهک و س��نگ های 
حجاری ش��ده ساس��انی که در محیط وجود داش��ته، 
آجرهای مش��بک ایلخانی و کاشی های مربع آبی رنگ 
ساخته شده است. تعدادی سکه، ظروف سفالی ساده 

و منقوش نیز در چمچال کشف شده اند. 
کاروانسـرای بیستون: این کاروانس��را یک بنای 
چهار ایوانی اس��ت که به دستور شیخ علی خان زنگنه 
والی کرمانش��اه در عصر صفوی روی بقایای یک بنای 
ساسانی احداث ش��ده و دارای 48 اتاق و چهار برج و 

الحاقات دیگر است. 
مجسـمه هرکول: در محوطه بیس��تون، پیکره ای 
منس��وب به هرک��ول در حالی که بر آرن��ج چپ خود 
تکیه داده و جامی در همان دس��ت دارد، وجود دارد. 
طول پیکره یک متر و 47 س��انت اس��ت و یکپارچه از 
س��نگ کوه تراشیده و از پشت به کوه چسبیده است. 

در پش��ت پیکره کتیبه ای به خط یونانی، یک درخت 
زیتون که کم��ان دان و تیردانی به آن آویزان اس��ت، 
دیده می ش��ود. کتیبه در هفت خط و با قابی به شکل 
معابد یونانی اس��ت. در زیر پیکره هم نقش شیری به 

طول دو متر دیده می شود. 
قدم��ت هرکول بیس��تون ب��ه 153 قب��ل از میالد 
همزمان با س��لطنت مهرداد اول می رس��د. در س��ال 
1370 س��ر مجسمه دزدیده ش��د و سر فعلی هرکول 
دوباره س��اخته ش��ده و درجای خود قرار گرفته است. 
از آنجا که مجسمه به صورت لخت تراشیده شده بوده 

افراد ناشناخته بخشی از بدن آن را از بین برده اند. 
به اعتقاد برخی باستان شناس��ان، این پیکره متعلق 
به هرکول نیس��ت بلکه خدای پارتی همطراز هرکول 

به نام ورثرغنه صاحب آن است. 
مث��ل  آث��اری  دی��دن  بیس��تون  محوط��ه  در   
سنگ نگاره های میترا، نقش گودرز دوم، نقش ولگش، 
بن��ای پارتی، جاده ساس��انی و آثار دیگر را از دس��ت 

ندهید. 

 مجموعه باسـتانی طاق بستان: در سمت راست 
ورودی ش��هر، در ش��مال ش��رقی ش��هر، مجموعه ای 
حیرت انگیز از س��نگ نبشته های ساسانی در دل کوه 

وجود دارد. 
از آنجا که محوطه طاق بس��تان دارای بیشه زارهایی 
مناسب برای شکار بوده است، مهم ترین سنگ نگاره ها 

حاوی تصاویری از شکار پادشاهان ساسانی است. 
نخس��تین دیوار در مدخل طاق بس��تان، مربوط به 
اردش��یر دوم است. در این سنگ نگاره اردشیر دوم بین 
اهورامزدا و میترا ایستاده و اهریمن در زیرپاهای او به 

خاک افتاده است. 
 س��نگ نگاره بعدی در طاق کوچکی ق��رار دارد که 
پیکره شاپور دوم و سوم و کتیبه ای به زبان پهلوی که 

صاحبان تصاویر را معرفی می کند وجود دارد. 
 در س��ومین بخش طاقی هست که سراسر پوشیده 
از نقوش فرشتگان بالدار، مجلس شکار گراز، حیواناتی 
مثل فیل و اسب، قایق، لوتوس و درخت زندگی است. 
این نقش برجس��ته مجلس شادی شاه را با نوازندگان 
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نش��ان می دهد.  در پایین طاق، پیکره شخصی دیده 
می ش��ود که با لباس رزم روی اس��بی نشسته است، 
گروه��ی نقش را متعل��ق به پیروز ساس��انی و برخی 

خسرو پرویز می دانند. 
ایوان های سـنگی طاق بستان: دو ایوان کوچک 
و بزرگ در مجموعه طاق بستان وجود دارد، در سمت 
راست ایوان کوچک، صحنه تاج ستانی اردشیر دوم را 
در حالی که ایس��تاده و با دست چپ شمشیر را گرفته 
وبا دس��ت راس��ت فره ایزدی را از اهورامزدا می گیرد، 

نشان می دهد. 
 ش��اه در تصویر ب��ا موهای بلند مجعد، گوش��واره، 
دس��تبند، گردنبند و تاج نش��ان داده شده است. در 
سمت راست پادشاه پیر فرزانه با ریش بلند و موهای 
مجعد و در سمت چپ میترا روی لوتوس بزرگی دیده 
می ش��ود. ایوان کوچک، مس��تطیلی ب��ا ابعاد تقریبی 
ش��ش در چهار مت��ر و ارتفاع 5/5 اس��ت. در طاقچه 
باالیی ایوان پیکره های شاپور دوم و سوم وجود دارد. 
ایوان بزرگ که ارزش��مندترین اث��ر به جا مانده در 
طاق بستان است مستطیلی 12 در 8 متر است. نقش 
باالی ایوان بزرگ مربوط به صحنه تاج ستانی یکی از 

شاهان ساس��انی از پیر فرزانه است. متاسفانه صورت 
پادشاه آسیب هایی دیده است، اما براساس آنچه به جا 
مانده می بینیم که این شاه ساسانی صورتی فربه با مو 
و ریش بلند و مجعد داش��ته است. پادشاه تاجی با دو 
بال عقاب و گویی مرصع بر س��ر دارد. در سمت چپ 
آناهیتا بر پله ای ایستاده، در دست چپ او کوزه ای آب 

و در دست راستش فره ایزدی دیده می شود. 
 نقش پایینی مردی را روی اسب با لباس رزم نشان 
می دهد که کاله خودی بر س��ر دارد. تنها چیزی که از 
صورت او مش��خص است چشمان اوس��ت اما از آنجا 
که تاجی روی کاله دارد مش��خص اس��ت که یکی از 

پادشاهان ساسانی است. 
 ب��ر دیوار کنار ایوان دو صحنه ش��کار نقش بس��ته 
است. نقش سمت راست که صحنه شکار گوزن است 
ابعادی حدود ش��ش در چهار متر دارد. در صحنه های 
مختلف شاه را آماده شکار گوزن های فراری می بینیم 
درحالی ک��ه زن��ان خنیاگ��ر مش��غول نواختن چنگ 
هس��تند و در صحنه پایانی ش��اه را مشاهده می کنیم 
که شکار را پایان برده و کمان را بر شانه آویخته است. 
 سنگ نگاره س��مت چپی، صحنه شکار گراز است 

که شاه را همراه تعدادی رامشگر، دونفر پاروزن، دونفر 
خدمه و زنان نوازنده س��وار بر قایق نشان می دهد در 
آخر ش��اه در حالی از ش��کار برمی گ��ردد که هاله ای 
نوران��ی گرد س��ر دارد و فیلبانان ب��ه کمک خرطوم 

فیل ها گرازها را از صحنه شکار جمع می کنند. 
سـنگ نگاره های قاجاری: در باالی دیوار سمت 
چپ ایوان بزرگ، س��نگ نبشته ای به خط نستعلیق و 
پیکره ای متعلق به محمد علی میرزا، والی کرمانش��اه 
وج��ود دارد. او با صورتی فربه و ریش بلند و س��بیل 
تاب داده و لباس بلند و چین دار نشان داده شده است. 

 سراب ها
سـراب نیلوفـر: در 14 کیلومت��ری ش��مالغربی 
کرمانشاه، سراب نیلوفر به شکل یک دریاچه قرار دارد 
که تمام سطح آن با گل های نیلوفر آبی پوشیده شده 
اس��ت، زاللی و ش��فافیت آب در این سراب به حدی 
است که ساقه نیلوفرها به خوبی قابل مشاهده است. 
به باور برخی مورخ��ان لوتوس ها یا نیلوفرهای آبی 
که در نقش برجس��ته های طاق بستان دیده می شود 
ب��ا اله��ام از نیلوفرهای این س��راب در دل کوه نقش 

بسته اند. 
مانند هر پدیده دیگری که شامل قدمت شده باشد، 
در مورد این س��راب نیز افس��انه هایی وجود دارد که 
شنیدنی ترین آن مربوط به گنج های خسروپرویز است 
که مردم محلی معتقدند در اعماق این س��راب مخفی 

شده اند. 
 عمق سراب نیلوفر در عمیق ترین نقطه به 35 متر 
می رس��د و آب آن از چندین چش��مه فعال و جوشان 
تهیه می ش��ود. چند س��الی اس��ت در اطراف س��راب 
پارکی برای بازدیدکنندگان احداث ش��ده، آب سراب 
در ماه های گرم س��ال برای ش��نا و قایقرانی مناسب 

است. 
سـراب خضر: س��راب خضر الیاس یا خیر الیاس، 
با وس��عتی ح��دود 110 متر مرب��ع در 23 کیلومتری 
کرمانش��اه در جاده کامیاران واقع شده است. آب این 
س��راب نیز بسیار زالل و آش��امیدنی است. در اطراف 
س��راب درختان زیبا، منظره جالبی ایج��اد کرده اند. 
مردم محلی در تابس��تان برای ش��نا و همچنین تهیه 
هندوانه، طالبی، خی��ار چنبر و خربزه مرغوبی که در 
صیفی کاری های اطراف س��راب کاشته می شود به آن 
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مراجعه می کنند. 
سـراب یاوری: س��راب ی��اوری در کن��ار یک تپه 
قبرستانی مربوط به زمان اشکانی و ساسانی، با فاصله 
21 کیلومتری در غرب کرمانش��اه در جاده کرمانشاه- 
روانس��ر واق��ع اس��ت و از دیدنی ه��ای اطراف ش��هر 
محس��وب می شود. از دیگر س��راب های دیدنی اطراف 
کرمانشاه می توان به سراب طاق وستان )طاق بستان( 
در ش��مال ش��هر و در دامنه کوه طاق بستان و سراب 

قنبر در جنوب کرمانشاه اشاره کرد. 

غارها 
غـار پـراو: دومین اثر طبیعی ملی کرمانش��اه، غار 
پرآو )پرآب( است. این غار استثنایی در 12 کیلومتری 
شمال شرقی شهر بین کوه های طاق بستان و بیستون 
و در 300 متری قله علیخان یا پراو واقع شده است. 

40س��ال قبل، زمان��ی که اکتش��اف غارهای عمیق 
تازه آغاز ش��ده بود، هیأت انگلیسی که برای نخستین 
بار توانس��تند غ��ار را تا انته��ا پیمایش کنن��د به آن 
لق��ب اورس��ت غارهای جه��ان را دادند. ت��ا آن زمان 
پراو عمیق ترین غار جهان تصور می ش��د اما با کش��ف 
غارهای دیگر این لقب از پراو گرفته شد، اما همچنان 
به دلیل ارتفاع 3000 متری دهانه آن از سطح دریاها، 
ی��ک غار منحصربه فرد به ش��مار می آی��د. این غار 26 
حلقه چاه کش��ف ش��ده دارد که آب آنها از آب شدن 
یخچال ها تامین می ش��ود، به دلی��ل ارتفاع باالی غار 
پیمای��ش آن دش��وار و بدون آمادگی و وس��ایل مورد 
نیاز خطرناک اس��ت. درجه س��ختی پیمایش آن دی 
پنج است که آن را در زمره غارهای خیلی سخت قرار 
می دهد. نخستین بار یک گروه انگلیسی غار را تا انتها 
پیمودند اما تا س��ال 1370 که گ��روه ایرانی موفق به 

پیمایش غار شدند غار تا انتها پیموده نشد. 
غار آسنگران: در ش��مالغربی کوه ها پراو در تنگه 
تن��گ ک��وه، در 22 کیلومت��ری ج��اده کرمانش��اه – 
کامیاران- س��نندج غار آس��نگران با چهار چاه عمیق 
و اس��تخری وس��یع در انتهای غار قرار گرفته اس��ت. 
آس��نگران در فهرس��ت زیباترین غاره��ای ایران مقام 

س��وم را دارد.  غ��ار رتی��ل در جاده کرمانش��اه کرند، 
غارهای کلیس��ه، مرش��کار و نوروزخ��ان در ارتفاعات 
اطراف کرمانشاه و غار جوجو در ارتفاعات پراو از دیگر 

آثار طبیعی و دیدنی کرمانشاه هستند. 
 در داخل شهر نیز دیدنی هایی وجود دارد که عمدتا 
مربوط به دوره قاجار هس��تند، در ادامه به تعدادی از 

آنها اشاره می شود: 
تکیـه معاون الملک: این اثر مربوط به دوره قاجار 
و در خیابان حداد عادل در محله قدیم آبش��وران واقع 
و در س��ال 1288 هجری شمس��ی به منظور برگزاری 

مراسم مذهبی ساخته شده است. 
کاش��یکاری های تکی��ه از نظ��ر نقوش برجس��ته و 
نیم برجس��ته ک��ه با رنگ ه��ای طبیع��ی رنگ آمیزی 
شده اند، منحصربه فرد هستند، صحنه هایی از نبردهای 
پیامبر و حضرت علی)ع( و صحنه های کربال، همچنین 
تصاویری از پادش��اهان باس��تانی ایران و تصاویری از 
تخت جمشید را به نمایش می گذارند. بنا از سه قسمت 
به نام های حس��ینیه، زینبیه و عباس��یه تشکیل شده 

است. 
حس��ینیه که محل برگزاری مراس��م عزاداری بوده 

اس��ت ب��ا 17 پله به س��مت پایین می رود. س��قاخانه 
کوچکی در حس��ینیه ق��رار دارد. صحن اصلی هم که 
محل س��ینه زنی بوده با کاش��یکاری هایی با مضامین 
مذهبی تزیین شده است. زینبیه، فضای مسقفی برای 
اس��تقرار خانم ها در مراسم سینه زنی بوده و دارای 18 
تابلوی کاشیکاری با تصاویری از روز عاشورا، امام رضا 
و آهو، عروج پیامبر، صحنه قربانی اس��ماعیل، حضرت 
موس��ی و جادوگران و... اس��ت. دیوارهای عباسیه که 
بنایی دو طبقه اس��ت، تماما با کاش��ی های هفت رنگ 
قاجاری با تصاویری ازحضرت یوس��ف، امام علی، امام 
حسین همچنین تعدادی از رجال قاجار پوشیده شده 
اس��ت. اکنون عمارت عباسیه محل موزه مردم شناسی 
و پوش��اک و زیورآالت اس��تان کرمانشاه قرار گرفته و 
اش��یای قدیمی نظیر وس��ایل کش��اورزی، دامپروری، 
سازهای موس��یقی، گیوه و پوشاک مردم استان را در 

معرض نمایش قرار داده است. 
مسجدها

مسـجد جامع: این مسجد در خیابان مدرس و در 
بافت قدیمی ش��هر قرار داشته و شباهت های بسیاری 
به آثار دوره زندیه دارد. امروز تنها بخشی از شبستان 

مس��جد باقیمانده اس��ت. مس��جد ایم��ری در جنوب 
مسجد اصلی برای برگزاری نماز و مراسم ساخته شده 
است. مسجد به دستور امیر نظام زنگنه از امرای قاجار 

ساخته شده است. 
مسجد دولتشاه: مسجد دولتشاه همان طور که از 
نامش پیداس��ت به دستور محمد علی میرزا دولتشاه، 
حاکم کرمانشاه در زمان محمد شاه قاجار احداث شده 
و در سال های اخیر مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته 

است. این مسجد در میدان جوانشیر واقع است. 
مسـجد جامع شافعی: مس��جد بزرگ اهل سنت 
کرمانش��اه در تاریکه بازار واقع ش��ده و ش��باهت های 
بسیار زیادی به مس��اجد ترکیه دارد. از دیگر مساجد 
دیدنی کرمانشاه می توان به مسجد حاج شهبازیان در 
چهارراه مدرس، مس��جد عمادالدوله، مسجد معتمد و 
مسجد فیض آباد که همگی در مرکز شهر قرار دارند، 

اشاره کرد. 
از دیگر آثار کرمانشاه تعدادی آرامگاه و بقعه هستند: 
مقبره فاضل تونی: این بنا که ساختمان اصلی آن 
س��ال ها پیش تخریب ش��ده، روی بنای اصلی ساخته 
ش��ده و آرامگاه مالعبداهلل تونی، از علمای شیعه است 
ک��ه در راه س��فر به عتبات در کرمانش��اه فوت ش��د. 
آرامگاه اصلی توس��ط شیخ علی زنگنه، والی کرمانشاه 
در کنار پل کهنه کرمانش��اه ساخته شده است.  بقعه 
سیدفاطمه نیز که بین بانوان محبوب است در میدان 
آزادی و مقبره محمد عل��ی  بهبهانی)آل آقا( از علمای 

بزرگ شیعه هم در خیابان آرامگاه واقع شده است. 
بازارها: بازار س��نتی کرمانش��اه، بازار بزرگ و بازار 
اس��المی همگ��ی در خیابان مدرس ق��رار دارند. بازار 
س��نتی عالوه بر آنکه از نظر معماری تلفیقی دیدنی از 
بازارهای ایرانی و بازارهای مس��قف ترکیه است محل 
خوبی برای تهیه س��وغات های کرمانش��اه است. تنها 
چیزی که در بازگش��ت از کرمانش��اه خاطر مسافر را 
مشغول می کند، افسوس به خاطر دیدنی هایی است که 
موفق به بازدید از آنها نشده، غیر  از آن در راه بازگشت 
با خود تکرار خواهید کرد که: س��فر به کرمانشاه یگانه 

بود و هیچ کم نداشت. 
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کرمانشاه؛ مسیر آسان و امن

 برای رس��یدن به کرمانش��اه از مرکز کشور، مسیری امن تر و 
س��ریع تر از اتوبان تهران- س��اوه و در ادامه همدان وجود ندارد. 
در س��ال های اخیر که س��فر به عتبات از طریق مرزهای زمینی 
انجام می شود، یکی از مسیرهای این سفر از کرمانشاه می گذرد. 
به همین دلیل جاده کرمانشاه تبدیل به یکی از پررفت و آمدترین 
مسیرهای مواصالتی کشور و در نتیجه یکی از راه های امن شده 
است. این مسیر که با وسیله نقلیه شخصی از تهران هشت ساعت 
و با وسایل نقلیه عمومی بین هشت تا 10 ساعت طول می کشد، 
در طول 590کیلومتری اش از امکانات بین راهی کمابیش قابل 
قبولی برخوردار اس��ت که البته با توجه ب��ه دوری و نزدیکی از 
ش��هرهای بزرگ از تراکم و کیفیت خدمات بین راهی کاس��ته 
می شود.با پشت سرگذاش��تن همدان و با ادامه مسیر در جهت 
جنوب غربی ابتدا به اس��دآباد و پس از مدتی به کنگاور خواهید 
رسید. سفر به کرمانشاه فرصت بسیار خوبی است برای بازدید از 
معبد آناهیتا در کنگاور که یک عبادتگاه برای س��تایش الهه آب 
ایرانی اس��ت، بنای این معبد در دوره پارتیان گذاش��ته شده که 
در ساس��انیان نیز الحاقاتی به آن اضافه کرده اند. حتی در زمان 
اس��المی هم این معبد مورد مرمت قرار گرفته اس��ت. در فاصله 
23 کیلومتری کنگاور، به بیس��تون در ورودی ش��هر کرمانشاه 

می رسید. 

ناشناخته های لذیذ کرمانشاهی 

در س��فر به کرمانش��اه از بابت غذا هیچ نگرانی ای نخواهید داشت. مجموعه ای از 
خوش��مزه ترین خوراک هایی که تا به حال امتح��ان نکرده اید در اختیارتان خواهد 
بود، ضمن اینکه طعم لذیذترین کباب ها را که با گوش��ت مرغوب گوسفندی تهیه 
می شوند را فراموش نخواهید کرد.  غذاهای اصلی کرمانشاه بسیار مقوی و در عین 

حال خوشمزه هستند. 
خورش خالل:رسمی ترین غذای شهر، خورش خالل است. مواد اولیه آن گوشت 
گوس��فندی یا گوساله است که به همراه پیاز، زعفران و خالل بادام پخته و با لیمو 
عمانی و دارچین طعم دار ش��ده و در پایان با زرشک سیاه ریز تزیین و با برنج سرو 
می ش��ود. اگر در کرمانشاه مهمان هستید به شما مژده می دهیم که حتما در یکی 
از وعده های غذایی با این غذای خوش��مزه پذیرایی خواهید ش��د. دنده کباب، یکی 
دیگر از غذاهای رس��می و بسیار معروف کرمانشاه است که در رستوران ها نیز سرو 

می شود. در سفری که به این شهر دارید دنده کباب را فراموش نکنید. 
ترخینه:معروف ترین اش کرمانشاه بدون شک ترخینه یا دوینه است. در گذشته 
فصل بهار و تابس��تان زمانی بود که زنان کرمانش��اهی م��واد اولیه ترخینه را آماده 
می کردند. مواد اولیه این  آش که در زمس��تان صرف می شود، بلغور گندم است که 
در دوغ خیس خورده وبعد از آنکه به ش��کل گلوله درآمده در آفتاب خش��ک شده 
اس��ت. امروز ترخینه به صورت آماده در بازارهای کرمانش��اه موجود است که هم به 
ش��کل گلوله در روغن س��رخ می ش��ود و به عنوان غذای اصلی صرف می شود و هم 
بصورت یک  آش خوش��مزه و مقوی که بهترین داروی س��رماخوردگی اس��ت تهیه 

می شود. 

چی بخوریم

پر از سوغاتی های خوردنی و پوشیدنی 

کرمانشاه، یکی از مقاصدی است که تمام خواسته های یک گردشگر را 
در سطح مطلوبی برآورده می کند. خرید یادگار و سوغات از شهر مقصد 
همیشه برای مسافران بسیار دوست داشتنی است، کرمانشاه شهری است 
که شما را در این مورد هم ناامید نخواهد کرد. ضمن بازدید از بازار سنتی 
سرپوشیده کرمانشاه و بازار بزرگ کرمانشاه که هر دو در خیابان مدرس 

واقع شده اند، فرصت کافی برای خرید سوغات های این شهر را دارید. 
قالی کرمانشـاهی:نفیس ترین سوغات شهر کرمانش��اه، قالی است. 
قالی بافی از مهم ترین صنایع دس��تی اس��تان است که زیباترین آنها در 
بازارهای ش��هر کرمانش��اه به معرض بازدید و فروش گذاشته شده است.

گلیم و جاجیم از دیگر محصوالت ش��هر است که در کنار صنایع دستی 
چوبی، س��هم قابل توجهی از س��وغات آن را تشکیل می دهند. قلمزنی، 
حکاکی، شیش��ه گری، حجاری، فلزکاری، نمدمالی، چرم سازی، منجوق 
دوزی و... هم ش��اهکارهای رنگارنگ و ارزشمند هموطنان مان در استان 
و شهر کرمانشاه است. انواع تسبیح و جانمازهای زیبا هم از دیگر سوغات 
کرمانشاه هستند. اگر از دسته گردشگرانی هستید که سوغات یک شهر 
برای تان مفهومی جز خوراکی محلی ندارد، کرمانشاه را از خاطر نخواهید 

برد. 
نان برنجی:ش��یرینی های بی نظیری که در این شهر تهیه می شود در 
همه ایران محبوب و معروف است. مهم ترین شیرینی های کرمانشاه نان 

برنجی، نان شکری، کاک و نان خانقی هستند.
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الهام رضازاده
از  یک��ی  ساله،   800 حدود  قدمت��ی،  با  درکه   

محلههای قدیمی به شمار می رود. 
کشاورزان  و  باغداران  محل  این  اولیه  ساکنان 
بوده اند، ولي از زماني که امامزاده سید محمد والي به 
این ده آمده ان��د، روزانه به تعداد اهالي این ده افزوده 
شد. یکي از مشخصههای اصلي محله درکه، طبیعت 
زیبا، آب وهوای دلپذیر و رستورانهای سنت��ی آن 
است که گردشگران زیادی را به خود جذب ميکند. 
شاید کمتر کسی از اهالی این ییالق زیبا فکرش را 
می ک��رد که سال ها بعد این روستا یکی از بزرگ ترین 
میعادگاه ه��ای کوهن��وردان و اهال��ی ته��ران شود، 
منطقه ای خ��وش آب و هوا که هنوز هم مردم تهران 
می توانند ساعت هایی را دور از هیاهوی تهران در آن 
ب��ه تفریح بپردازند ی��ا کوه پیمایی خود را به کوه های 

توچال آغاز کنند. 
محل و مسیر کوهستانی درکه در شمال غرب تهران 
قرار دارد و آغاز یکی از مسیرهای محبوب کوه پیمایی در 
ته��ران است. اینجا یکی از تفریحگاه های مهم و قدیمی 
تهران است که نبای��د هیچ وقت آن را از نظر دور کنید. 
ییالق خوش آب وهوای��ی در پای کوه های بلند البرز با 
دسترسی آسان که می ت��وان برای کوه پیمایی سبک و 
گشت و گذار و تفریح کردن به آنجا رفت. حاال اگر عالقه 
دارید ک��ه کوه پیمایی شما کمی با شلوغی همراه باشد 
می توانید در روزهای آخر هفته  )پنجشنبه و جمعه( به 
آن بپردازی��د، در غیر این صورت روزهای دیگر هفته نیز 

می تواند مناسب باشد. 

مسیر دسترسی به درکه 
 مترو 

ایس��تگاه مترو تجریش در می��دان قدس قرار دارد، 
این ایستگاه در حال حاضر شمالی ترین ایستگاه خط 
1مترو تهران است و در ایستگاه های  »دروازه دولت« 

و  »ام��ام خمینی «  با خطوط 4 و 3 مترو تالقی دارد. 
بعد از خروج از این ایس��تگاه مت��رو می توانید توسط 
س��واری یا مینی بوس از میدان های تجریش یا قدس 

عازم درکه شوید. 
 )BRT( اتوبوس های تندرو

از طریق خ��ط 4 اتوبوس های تن��درو می توانید به 
درک��ه بروید، این خط یکی از خطوط شمالی-جنوبی 
BRT و در امت��داد بزرگراه ن��واب و چمران است که 
از پ��ارک وی ب��ه ترمینال جنوب م��ی رود. می توانید 
در ایس��تگاه »نمایشگاه «  )محل دائمی نمایشگاه های 
تهران( پیاده ش��ده و از طریق سواری های کنار پمپ 

بنزین ولنجک به درکه بروید. 
خودروی شخصی 

برای رسیدن به درکه توسط خودروی شخصی نیز 
کاف��ی است خود را به بزرگراه چم��ران برسانید و در 
مقابل نمایشگاه بین الملل��ی تهران به سمت ولنجک 
حرکت کنید، بعد از رسیدن به میدان دانشجو مسیر 
را از خیاب��ان درک��ه ادامه دهید تا ب��ه درکه برسید، 
همچنین می توانید در منتهی الیه بزرگراه یادگار امام 
وارد خیابان اوین شده و از آنجا رهسپار درکه شوید. 
فقط فراموش نکنید که برای پیدا کردن جای پارک 
مناس��ب باید خیل��ی سحرخیز باشی��د وگرنه مجبور 
می شوی��د که خودروی خود را ب��ه سختی و با فاصله 

خیلی زیاد از محل شروع کوه پیمایی پارک کنید. 

کوه پیمایی در درکه
وارد خیابان درکه که می شوید قبل از میدان درکه 
از کنار خانه معلم یک مس��یر برای کوه پیمایی وجود 
دارد که کل مس��یر تا پای کوه آسفالت است. بعد در 
باالی می��دان نیز یک راه برای رسی��دن به پای کوه 
وج��ود دارد که آن از می��ان ده درکه می گذرد. حال 
اگر به رودخانه  عالقه دارید می توانید مسیر خود را از 
کنار رودخانه ادامه دهید و در غیر  این صورت مس��یر 
جایگزین در باالی رود خانه است. بعد از پیمودن این 

مسیرها به یک مسیر واحد خواهید رسید که از آن به 
بعد راه اصلی کوه پیمایی شروع می شود. 

در طول مس��یر اف��راد محلی آن منطق��ه به عرضه 
محص��والت آنج��ا می پردازن��د که این خ��ود یکی از 
شاخصه ه��ای دره درکه است. به عنوان مثال در فصل 
تابستان گیالس های محلی در آنجا به فروش می رسد 
و در فصل پاییز شاتوت و ازگیل که خریدن و خوردن 

آنها خالی از لطف نیست. 
در ضم��ن کافه ه��ا نی��ز آم��اده پذیرای��ی از شم��ا 
کوه پیمایان در وعده های صبحانه، ناهار، عصرانه و شام 
هس��تند. البته در این کافه ها توقع غذاهای آن چنانی 
را نباید داشته باشید. اساساً مس��یر کوه پیمایی درکه 
یک مس��یر تفریحی است تا ورزشی و بیشتر مردم با 
ه��دف رفتن و رسیدن به ی��ک کافه در دل کوه پا به 

این دامنه می گذارند. 

وسایل مورد نیاز برای کوه پیمایی
وسای��ل مورد نیاز جهت فصل بهار: کوله – فالکس 
آب گ��رم و حداقل ی��ک لیترآب آشامیدن��ی و انواع 
تنقالت سبک )انواع شک��الت – خشکبار و آجیل( و 
صبحان��ه سبک – کفش مناس��ب کوهنوردی- کیت 
کمک های اولیه – لباس مناسب فصل – عصا – کاله

ساعت 6:15 به می��دان درکه رسیدم. با اینکه رعد 
و ب��رق در ارتفاعات دیده می شد اما هوا آرام و مطبوع 
بود. میدان درک��ه در ارتفاع 1700 متر از سطح دریا 
ق��راردارد. بوی تازه نان و صف جل��وی نانوایی، برای 
آنها که اهل کوه و درکه هس��تند یک صحنه همیشه 
آشناس��ت. و گاهی یک دوست نا آشنا با دادن مبلغی 
ب��ه نانوا مردم را به یک ن��ان بربری مهمان می کند و 

شاید دل به دعای پیر و جوان می سپارد. 
محله و مس��یر کوهس��تانی َدَرک��ه در شمال غرب 
تهران در محالت ییالقی شمیرانات است و آغاز یکی 
از مس��یرهای محبوب کوه پیمایی در تهران است. نام 
درکه از درِگ که نوع��ی کفش برفی برای راه پیمایی 

روی برف بوده، استنتاج شده است. 
درکه که قدمتش به قرن پنجم هجری بر می گردد، 
در امت��داد دره مصفای��ی ب��ه همی��ن ن��ام به صورت 
شمالی-جنوبی و در دو طرف مس��یر رودخانه  درکه 
واقع شده است. درک��ه از شمال به رشته کوه توچال، 
از شرق به اراضی دانشگ��اه و بازوهای کوه توچال، از 
غرب به اوین و سعادت آباد )کوی فراز( و از جنوب نیز 

به اوین محدود است. 
بع��د از رسی��دن بقیه اعض��ای گ��روه راه افتادیم. 
کوچه ه��ای قدیمی و دنج محل��ه در صبحدم حال و 
ه��وای خاصی داشت. بوی طبیع��ت و کاهگل و عطر 

سکوت شوق پر کشیدن را در دل زنده می کرد. 
بافت جدید با برج های زیبا و سر به فلک کشیده در 
کنار خانه باغ ه��ای آرامیده در متن کوچه ها با وجود 
تضاد ظاهری هر دو گویی زیبنده کوچه ها هس��تند. 
شاید دی��دن برج های جدید اما زیب��ا برای رهگذران 
به ان��دازه خانه باغ های قدیمی آشن��ا شده است. اما 
حی��ف دیگر وجود ندارند تا گ��ذری بر خاطرهای پیر 

و جوان باشد. 
اهال��ی و سادات محل از نس��ل امامزاده سیدمحمد 

والی از نوادگان علی بن حسین هستند. 

امامزاده سیدمحمد ولی
امامزاده سیدمحمد ولی از نوادگان امام سجاد است 
ک��ه در دوران والیت عه��دی امام رض��ا )ع(، به ایران 
می آید اما در شهرری خبر شهادت ایشان را می شنود 
و دوست��ان و نزدیک��ان، او را به اینج��ا می آورند و در 
درک��ه فعلی ساکن می شوند و زمین های درکه که آن 
زمان موات بوده و امامزاده سیدمحمد والی آن را آباد 
می کن��د و مالک آن می شود. براس��اس این اطالعات 
امامزاده سیدمحمد والی نخس��تین کسی بوده که در 
درکه ساکن شده و بع��د از فوت هم مقبره ای برایش 
در این محله ساخته ان��د که محل زیارت اهالی محل 
و کوهنوردان است. در حیاط امامزاده هم قبور اهالی 

درکه با همه خاطره های زیبایش
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درک��ه ک��ه در سال های مختلف ف��وت شده اند، قرار 
دارد. بنای فعلی بقعه ایشان چندان قدیمی نیس��ت 
و حدود 70 مترمربع مس��احت دارد و آثار قدیم آن 
مرب��وط به شالوده و قس��مت هایی از دیوارهای حرم 
اس��ت. این بقع��ه با مس��احت ح��دود 80 مترمربع 
مشتمل بر حرم مس��تطیلی شکل است که به دلیل 
مورب بودن گوشه های آن به صورت هشت ضلعی در 
آمده است. ورودی حرم از طرف شمال است و ایوان 

خوش منظره ای در جلوی آن قرار دارد. 
 مداحی اهل بی��ت، استخراج سنگ سبز از معدن 
درک��ه، آسی��اب داری، گوسفن��دداری، سنگ چینی 
سنت��ی، م��رغ داری و باغ��داری، عمده ترین مشاغل 

درکه تا دهه 1350 بوده اند. 
 کش��ف سنگ ه��ای قب��ور، تنور ه��ای قدیم��ی، 
هاون ه��ای سنگی تراش خورده هنگام خاکبرداری و 
اح��داث بنای امامزاده، همچنین جاری بودن چشمه 
آب در شم��ال بقعه متبرکه موید سکنای اولیه اهالی 
درک��ه در اطراف همین امامزاده است. عالوه بر بقعه 
و زیارتگ��اه سیدمحم��د وال��ی، سه باب مس��جد به 
نام های  »جامع«، امام��زاده و علی بن ابیطالب، یک 
باب حسینیه  بزرگ، پنج مکان مورد احترام ساکنان 

درکه به شمار می آیند. 
بعد از گذر از محل��ه و کوچه باغ های زیبای درکه 
ب��ه رودخان��ه درکه رسیدیم. هوا آکن��ده از ترنم آب 
ب��ود و گل. حیفمان می آمد حتی پل��ک بزنیم مبادا 
ای��ن جلوه های زیبا را از دید بیندازیم. صدای آب که 
بیق��رار در دل سنگ ها و درختان مس��یر در حرکتی 

بی وقفه طنازی می کرد آهنگ خوش زندگی بود. 
رودخان��ه  درک��ه و پیرامون آن در واق��ع پاالیشگاه 
ریه های دودآلود تهرانی ها و در عین حال درمانی برای 
اعصاب فرس��وده  شهروندان شهری مملو از انس��ان و 

ماشین و ساختمان و انواع گازهای مضر است. 
ای��ن رود پس از عبور از مرات��ع  )یوردها( و پناهگاه 
پلنگ چ��ال و با گذر از الب��ه الی دره های تنگ و فراخ، 
سنگ ه��ا و علفزارها و آبشار ج��وزگ و هفت حوض به 

درکه می رسد و از اوین نیز می گذرد و با گذشتن از زیر 
پل بزرگراه اوین-سعادت آباد کم کم وارد مسیل بسیار 
پهناور غ��رب بزرگراه چمران شده و پس از طی حدود 
4/5 کیلومتر مسیرش مسدود می شود و از طریق کانال 

خیابان جواد فاضل به سمت غرب منحرف می شود. 
آب رودخانه به قدری زالل خوش آهنگ و خوش ترنم 
بود که بی اختیار بعد از طی مقداری از مس��یر به بهانه 
نفس تازه کردن کنارش اطراق کردیم و در این نشستن 
کوتاه باز هم بچه های گ��روه با سخاوت همه چیزی را 
که در کوله داشتن با رویی گشاده به هم تعارف کردند. 
شیرین��ی کشمشی، ی��ه استکان چای دب��ش لبریز و 
لب سوز قندپهلو و انجیر و هفت مغز و شکالت بر سفره 
س��اده اما با سخاوت گ��روه چیده شد. هر چی بود بین 
خودمان تقسیم کردیم و باز یکی شدن را در سادگی و 

سکوت یادآور شدیم. 
ساعت 8 دوب��اره راه افتادیم. سنگ ه��ا یکی پس از 
دیگری قدم گاه عابرین بود. مردم خس��ته از دود و دم 
شه��ر به آغوش مادر طبیعت آمده بودند و چه گرم بود 
آغوش مادر، چه زیبا بود چهره مادر و چه آرامش بخش 

بود عطر بهاریش. 
باز هم رودخانه در تمام مس��یر کنارمان بود. حتی 
اگر در یک نقطه دیده نمی شد صدایش بود و خنکی 

بهاری اش حس می شد. 

جنگل کارا
برخی از کس��انی که در مس��یر دره درکه به سمت 
پلنگ چال کوه پیمایی می کنند، به جنگل کارا می روند. 
اگ��ر یک بار به این جنگ��ل کوچک رفته باشید، دلتان 
می خواهد ب��از هم سری به آنجا بزنید و ساعاتی را زیر 
درختان��ش استراحت کنید و خس��تگی و فشار روحی 

ناشی از سروصدای شهر را از وجودتان دور کنید. 
جنگل ک��ارا به ویژه در روزهای پاییزی زیباست، زیرا 
برگ های درختان آن فرش زیبایی به رنگ زرد و نارنجی 
و قهوه ای پهن کرده اند که قطر آن چند سانتی متر است. 
درختان ازگیل وحشی، چشم ان��دازی تماشایی دارند. 

شاید خیل��ی از تهرانی ها این جنگل کوچک اما زیبا را 
ندیده باشند. با تدارک یک برنامه کوه پیمایی ساده برای 
روز تعطیل می توانید خیلی راحت به جنگل کارا بروید. 
اگر دوس��ت دارید زیبایی پاییز را ببینید و در تهران 
زندگی می کنید، با رفتن به درکه نخستین گام را برای 

دیدار جنگل کارا برداشته اید. 
از میدان درکه حدود 40 دقیقه مسیر پلنگ چال را در 
امتداد رودخانه باال بروید و از کلبه کارا که کامالً مشخص 
است، به سمت چپ تغییر مسیر دهید در جایی که کلبه 
کارا واقع شده، سمت چپ خود شیب تندی را می بینید 
ک��ه کنارش راه باریکی کوه پیمایان را به گردنه ای سنگی 
می رسان��د. از آنجا وقتی ب��ه سمت چپ خود نگاه کنید، 
دره ای پردرخت را می بینید. مسیر را در سرازیری که ادامه 

دهید، به جنگل کارا می رسید. 
از کلب��ه کارا تا جنگل ک��ارا 40 دقیق��ه راه است. این 
درختستان که به جنگل کارا معروف شده، گرداگرد خود 
کوه و یال دارد و احساس می کنید وارد یک جنگل واقعی 
شده اید. اواخر بهار و سراسر تابستان شماری از عالقه مندان 
طبیع��ت در اینجا چادر می زنند و یک��ی دو روزی را دور 
از هیاهوی شه��ر می گذرانند. اگر در امتداد جویی که در 
جنگل است، به سمت باال بروید، به دربند قله چین کالغ 
می رسید. از آنجا تا چین کالغ راهی نیس��ت؛ البته در این 
روزه��ای پاییزی هوای قله خیلی س��رد است و اگر قصد 
دارید پس از توقفی در جنگل کارا به چین  کالغ بروید، باید 
بدنتان آماده باشد، لباس گرم و کفش مناسب داشته باشید 

و گروهی صعود کنید. 

قله چین کالغ
از قله ه��ای جنوبی البرز جنوب��ی در نزدیکی تهران 
است. این کوه از شمال به یونجه زار و از غرب به کوه های 
امامزاده داود و از شرق به کوه های درکه و از جنوب به 

منطقه سعادت آباد و فرحزاد محدود می شود. 
از جاهای دیدنی مس��یر صعود به این کوه آبشار دره 
دیوانه و غار دو سنگ  )اگر از طرف درکه صعود کنیم( 
سنگ نشی��ن و دره بهشت و معدن سنگ سعادت آباد  

)اگر از طرف سعادت آباد صعود کنیم( و رودخانه فرحزاد 
و قهوه خانه جاده یونجه زار  )اگر از طرف یونجه زار صعود 
کنیم( است. صع��ود به این قله از طرف یونجه زار برای 
کوهنوردان تازه کار مشکل است. همچنین در مس��یر 
صعود از سعادت آب��اد سنگ چینی با طرح قلب وجود 

دارد که توسط آقای صفر و نیم ساخته شده است. 
هف��ت حوض، جنگل و آبشار کارا، آبشار بند عبداهلل، 
آبشار جوزک، پلنگ ج��وزک، پلنگ چال، اسپیو  )آب 
سپید(، هف��ت چشمه  )هفت طیغان��ی(، و کفو  )آب 
ک��ف دار( معروف ترین جلوه های طبیعت زیبا و مترنم 
دره درکه هس��تند که بر جاذبیت ه��ای گردشگری و 

کوه پیمایی آن افزوده اند. 
مس��یر فراز و نشیب داش��ت و گاهی با نرده و طناب 
کمی ایمن سازی شده بود. اما مس��یر طوری است که 
حتی افراد نوپای کوه نیز به راحتی می توانند طی مسیر 

کنند. 
در نیم��ه راه به ایس��تگاه اطالع رسان��ی فدراسیون 
صعوده��ای ورزشی رسیدیم. و ب��از دفتر خاطراتی که 
جل��وی کلبه چوبی میزبان حرف های عابرین بود. کنار 
کلبه مرد میانس��الی در حال نواختن سه تاری بود که 
آشنا به اغوش کشیده بود. چشمانش بس��ته و غرق در 
حرف های ناگفته. روبه روی کلبه عکس هایی کوچک از 
ته��ران قدیم به چشم می خ��ورد. عکاس جوانی با یک 
دوربین قدیمی که هنوز می شد با آن عکس سیاه سفید 

انداخت، آنجا بود. 
بعد از گپی کوتاه با نفرات ایستگاه به راه افتادیم و در 
این بین سالم و خسته نباشیدها بین تعدادی که آشنا 
بودند یا غریبه ردوبدل می شد و مکثی کوتاه که مجال 

خوردن جرعه ای آب و تکه ای شکالت بود. 
در نیم��ه راه درک��ه ب��ه پلنگ چ��ال، در ضلع غربی 
ارتفاع��ات مشرف به رودخان��ه، دره ای پردرخت وجود 
دارد که به دره کارا موسوم است. این جنگل با درختان 
میوه و چشمه ای زیبا، حدود نیم ساعت از مسیر اصلی 

درکه - پلنگ چال فاصله دارد. 
رودخانه درکه در مس��یر ب��ه پیچ و تاب های وحشی 
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و زیبایش گاه آبشاری می شود که زیبنده کوهس��تان و 
نوازش چشم می شود که در باال به نام های این آبشارها 

بسنده شد. 
ساعت 10صبح بود. قرار شد نزدیک اردوگاه پلنگ چال 
کنار رودخانه بساط صبحانه را بچینیم. باز هم زیراندازها 
را کنار هم پهن کردیم. همه آنچه در کوله داشتیم وسط 
سفره گذاشتیم. سیب زمین��ی و تخم مرغ آب پز، کاهو 
و گوج��ه و خی��ار و یک ظرف با برکت س��وپ و باز هم 
یک استکان چای، صبحانه ای بود که در جان رفاقت مان 

جاری شد. 
بع��د از صرف صبحان��ه که نیم ساع��ت طول کشید 
راهی اردوگاه شدیم. اردوگاه پلنگ چال در حلقه هیجان 
مشتاقان کوهس��تان، قاب شده بود. اردوگاهی ساده اما 

زیبا در بلندای پلنگ چال. 
پناهگاه پلنگ چال یکی از پناهگاه های کوهنوردی در 
مس��یر صعود به قله توچال واقع در کوهستان البرز در 

قسمت مشرف بر شهر تهران است. 
ای��ن پناهگ��اه در ارتفاع 2550 مت��ری از سطح دریا 
ق��رار دارد و دارای خوابگاه��ی به ظرفیت 70 نفر است. 
مدت زمان حرکت از میدان درکه تا رسیدن به پناهگاه 

پلنگ چال در تابستان، دو تا دو ساعت و نیم است.
از پناهگاه پلنگ چال مسیری در جهت شمال غربی با 
سه تا چهار ساعت کوه پیمایی به قله توچال می رسد. از 
پلنگ چال عالوه بر توچال، مسیرهایی به امامزاده داوود، 
قله شاه نشین و ایس��تگاه پنجم تله کابین توچال وجود 
دارن��د. محلی که در حال حاضر پناهگاه پلنگ چال قرار 
دارد و پیرام��ون آن را کوه ها دربرگرفته اند و حالت چاله 
مانندی به آن داده اند که در زمان های نه چندان دور کنام 

پلنگان بوده است. 
یکایک همه تیز  ِز بَر کوه باشد کنام پلنگ  

دندان و چنگ
پلنگ چال گویند  چو آن جایگه شد کمین ددان 

اکنون مهان
اردوگاه پلنگ چال دو طبق��ه دارد. طبقه اول شامل 
بوفه و دو سالن غذاخوری است. یکی برای آنهایی که با 
خود غذا آورده اند و سالنی دیگر برای کسانی که قصد 

استفاده از اغذیه هایی را دارندکه از بوفه خریدکرده اند. 
طبق��ه دوم شامل خوابگاه است. در ضلع غربی اردوگاه 
اتاق امداد و نجات قرار گرفته که خوشبختانه این روزها 
کارشان کساد بوده است. از مسایلی که متأسفانه شاهد 
آن بودیم. باز هم قصه غمگین آلوده کردن طبیعت زیبا 
به دست افراد غیر متعهد که ب��ا برجا گذاشتن زباله ها 
باعث ریخت وپاش در محیط شده اند. و دیگر اینکه در 
بین مس��یر یکی از گردشگران که ظاهراً به علت افت 
فشارخون بی حال روی دستان دوستان خود افتاده بود. 
افرادی که نس��بت به کمک های اولی��ه ناآگاه بودند و 
حتی حاض��ر به شنیدن توصیه های یک��ی از دوستان 
نشدن��د و الزم است توصیه کنیم: دوستان اصول اولیه 
کمک های اولیه را یاد بگیرید شاید یک روز باعث نجات 
جان یک انس��ان شوید. ساعت 12 از اردوگاه به سمت 

پایی��ن بدون وقف��ه راه افتادی��م و رأس ساعت 14 به 
میدان درکه رسیدیم. 

رستوران صفا
جزو کاف��ه رستوران های خوب و سطح باالی درکه 
است که نسبت به کافه های معمولی محیط با کالسی 
دارد. منوی نس��بتا کامل که تع��دادی غذای فرنگی 
نیز در آن موجود اس��ت، نما و ورودی شکیل و البته 

قیمتی کمی باالتر وجه تمایز رستوران صفا است. 
آدرس: درک��ه- سرپل- نخس��تین رست��وران سمت 

راستی

)SPU(  رستوران اس. پی. یو
اگ��ر از آن دست افرادی هس��تید که دوست دارید 

در محی��ط باز غ��ذا میل کنید، رست��وران اس پی یو 
یه پیشنه��اد فوق العاده  است. ای��ن رستوران با ایجاد 
فضای ب��از و بس��ته و همچنین ایج��اد آالچیق های 
زیبا فضای دلچس��بی برای پذیرایی از مهمانان خود 
ایجاد کرده است. هوای بس��یار خوب و منظره عالی از 

ویژگی های خاص این رستوران هستند. 
آدرس: درکه، میدان درکه

رستوران پاسیالیز
رستوران پاسیالی��ز از کافه های قدیمی درکه است 
ک��ه دوطبقه دارد یک طبق��ه به صورت سالن با میز و 
صندلی و طبق��ه یا به عبارتی پشت بام آن فضای باز 

با تخت است. 
آدرس: درکه سر پل پالک 168
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محمدسعید رضایی - حسین زندی 
شهرست��ان مهاب��اد یک��ی از شهره��ای کردنشین 
جن��وب است��ان آذربایجان غربی است ک��ه به دلیل 
اهمی��ت و ویژگی ه��ای گوناگون فرهنگ��ی، تاریخی 
و گردشگ��ری می تواند به تنهایی ب��ه یکی از مقاصد 
گردشگ��ری کشور تبدی��ل شود. ای��ن شهرستان از 
شمال به شهرستان میاندوآب، از جنوب به سردشت، 
از غرب به پیرانشهر و نقده و از شرق به بوکان محدود 
می شود. فاصل��ه آن تا مرکز استان 120کیلومتر و تا 
ته��ران 750کیلومتر است. ن��ام شهرستان مهاباد در 
گذشته ب��ه دلیل حاکمی��ت ترکان قاج��ار، به زبان 
ترک��ی ساوجب��الغ )در لهجه مهاب��ادی: سابالغ( بود 
که در زمان حکومت رضاخ��ان به مهاباد تغییر داده 
ش��د. درباره واژه مهاباد تاکن��ون تعبیرات و معناهای 
گوناگون��ی گفته شده است ام��ا تاکنون سندی مبنی 
ب��ر اینکه پی��ش از دوران حکومت پهلوی اول به این 
منطق��ه مهاباد گفته شود، وجود ن��دارد. این منطقه 
قدیم��ی در زمان های پیشین مرکز نواحی کردنشین 
بوده و بطلمیوس آن را داروشاه و راولیس��تون به نام 

داریاس نامیده است. 
ام��روز در سه فرسخ��ی شهر فعل��ی، روستایی به 
نام دری��از )دریاس( مشهود است ک��ه از قرار معلوم 
شه��ر داریاس در همی��ن نقطه واق��ع بوده است. در 
عصر هخامنشی منطق��ه، بخشی از امپراتوری عظیم 
هخامنشی ب��ود و بعد از آن در زمان اسکندر بخشی 
از آتوپات��ن ماد بود که ژن��رال هخامنشی آتروپات و 
سپس جانشینانش ب��ر آن جا حکومت کردند آرامگاه 
فقریگ��اه )فخریقا( گواه حض��ور مادها در این منطقه 
است. در دوره صفویه ایاالت غرب ایران میدان مبارزه 
و برخوردهای دو امپرات��وری صفویه و عثمانی بود و 
حکام محل��ی در والیات باختر ب��ه مقتضای توانایی 
یک��ی از دو امپراتوری هر بار تابع یکی از آنها می شد. 
ای��ن شهر در گذشت��ه بر اثر زلزله ای ناب��ود و دوباره 
ساخت��ه شد. پیرامون این شهر آثار تاریخی متعددی 

وجود دارد. 
زبان مردم مهاباد کردی است و بیشتر آنها به لهجه 
مکریان��ی سخن می گویند در سال های اخیر به دلیل 
مهاج��رت منگورها به مهاباد لهج��ه منگوری هم در 
بخش های��ی از شه��ر رواج دارد. وجود آث��ار تاریخی 
ف��راوان و طبیعت زیبا و مردم��ی فرهنگ دوست این 
شهر را به یکی از شهرهای فرهنگی ایران مبدل کرده 
است. ده ها هنرمند، نویسنده و وپژوهشگر صاحب نام 
مانن��د زنده یاد عبدالرحمن شرفکندی )هژار( مترجم 
آثار ابوعلی سینا، محمد قاضی مترجم آثار کالسیک 
جه��ان و عزیز شاه��رخ خواننده و آهنگس��از بزرگ 
کردی به مهاباد چهره فرهنگی بخشیده است. معرفی 
درست جاذبه ها و ظرفیت های مهاباد می تواند از این 

شهر الگویی برای گردشگری فرهنگی بسازد. 

سوغات مهاباد
مهاب��اد هم مانند دیگر شهره��ای آذربایجان غربی 
دارای صنایع دستی و سوغ��ات رنگارنگی است. انواع 
فرش ه��ای دستب��اف، صنایع چوب��ی، دستباف  های 
پشم��ی مانند ج��وراب و لباس، ان��واع لباس سنتی 
کردی از سوغات ای��ن شهرستان است. در بین انواع 
خوراکی ها لبنی��ات مهاباد زبانزد است؛ ماست محلی 
و پنیر کوزه )کوپ��ه( در فروشگاه های مختلف عرضه 
می شود و پنی��ر کوزه این شهرست��ان به کشورهای 

مختلف به صورت فله ای صادر می شود. 
یک��ی از جذابیت های��ی که گردشگ��ران زیادی را 
از نق��اط مختل��ف کشور ب��ه مهاباد می کشان��د بازار 
تاناکوراس��ت. در سال های اخی��ر پایین آمدن قدرت 
خری��د م��ردم برخی را ب��ه سمت خری��د لباس های 
دست دوم س��وق داده است و مهاب��اد مهم ترین بازار 

عرض��ه لباس های دست دوم در کشور است. تقاضای 
زی��اد از لباس ه��ای م��ارک دار و برنده��ای خارجی 
باعث شده ب��ازاری در این شهر شکل بگیرد که تنها 
برندهای معروف جه��ان را در کنار لباس های دست 
دوم عرضه کنند. به طور مثال بسیاری از کوهنوردان 
و اسکی ب��ازان کشور کف��ش و لباس خود را از مهاباد 
تهی��ه می کنند. با مدیریت درست، این شهر می تواند 
با حف��ظ موقعیت خود در گردشگری تجاری به بازار 
برندهای خارجی البته نه به صورت دست دوم تبدیل 

شود. 

خوراکی های سنتی
 تنوع غذایی و خوراک های محلی در مهاباد بسیار 
زیاد است و انواع خورشت ها، غذاها، ترشی ها، آش ها 
و... دلم��ه، خورشت کنگر، خورشت آق ماش، گزلمه، 
انواع کوفته ها،  آش دوغ، شوربا، سه نگه سیر، قوبولی، 
میوان��ی، کارک، بورانی و کاله ج��وش از غذاهای این 
است��ان است که در مهاباد استفاده می شود به همین 
دلی��ل ت��ازه وارد ه��ا در هرنقطه از شهر ب��ا خوراکی 
خاص��ی روبه رو می شوند. این تنوع در نان های مهاباد 
هم دیده می شود که از نظر مواد اولیه و پخت با دیگر 
نقاط کرد نشی��ن تفاوت دارد. کالنه: نوعی نان محلی 
ک��ه با خمی��ر و نمک و تره کوهی ی��ا پیازچه درست 
می ش��ود و همراه ماست محلی ی��ا  آش دوغ مصرف 
می کنن��د. کلیره ناسکه: نوعی کلوچه محلی است که 
با خمی��ر، شیر شکر، سیاه دان��ه، قاخلی و تخم مرغ 

درست می شود. 
 یکی از خوشمزه ترین غذاهای مهاباد بربسیل است 
»ب��ه ربه سی��ل« از ماست گوسفن��د، گوشت مرغ یا 
بزغاله، ک��وراده »تره کوهی« )یا تره و پیازچه(، تخم 
مرغ و پی��از تهیه می شود. ابتدا گوش��ت یا مرغ را با 
پی��از و زردچوب��ه سرخ کرده و با مق��داری آب روی 
اج��اق گذاشته تا کامال پخته شوند. تره را خرد کرده 
و بع��د از آبکشی کردن، آن را در مقداری روغن تفت 
دهید )نباید زیاد سرخ شود چون موقع پختن در غذا 
ت��ه نشین می شود( بعد از اینکه مرغ پخته شد، آن را 
از درون قابلم��ه بیرون آورده بع��د ماست را بهم زده 
ی��ک عدد تخم مرغ ب��ه آن اضافه کرده و مجددا بهم 
بزنید تا با ه��م کامال مخلوط شوند. مقداری از نمک 
را درون آن بریزی��د. بعد همراه با تره داخل آب مرغ 
ریخته و به��م بزنید تا کامال آب م��رغ به جوش آید. 
بع��د از جوشیدن، گوش��ت را مجددا در غذا ریخته و 

بگذارید که خوب جابیفتد. 
یک��ی دیگ��ر از غذاهای محلی مهاب��اد آش ماست 

است ک��ه ازنخود، ع��دس، برنج، سب��زی آش، پیاز، 
نعن��اع خشک و گوش��ت چرخ کرده تهی��ه می شود. 
نخ��ود راروی اجاق می گذاریم ت��ا بپزد. قبل از پخته 
ش��دن، برن��ج و عدس را با آن مخل��وط کرده و چند 
دقیقه بعد سبزی آش و نمک را اضافه می کنید، بعد 
از پخت��ه شدن مواد اج��اق را خاموش کرده و ماست 
ص��اف شده را به آن اضافه می کنید. پیاز داغ و نعناع 
داغ را برای تزیین رویش درست می کنید در صورت 
تمایل گوشت چرخ کرده را به صورت کوفته ریزه سرخ 
ک��رده و جهت تزیین اش استف��اده کنید. اگر مهمان 
یک مهابادی شدید حتما بخواهید این غذاها را برای 

شما بپزد. 
 

 خوراکی ها و میان وعده های مورد عالقه 
مردم مهاباد

خوراکی های��ی مانند سیب زمینی پخت��ه، کلوچه، 
شورمزه، کالنه و بالل پخته از خوردنی های لذیذ برای 
صبحان��ه و عصرانه است که در میدان ها و مکان های 
اصلی شه��ر به فروش می رسد مثل چه��ارراه آزادی، 
پارک ملت، اطراف سد مهاباد، فلکه صداوسیما، بازار 
بزرگ تاناکورا و بازارچه های معروف مهاباد در بیشتر 
غذاخوری ها و دکه ها موجود است. کلوچه و شورمزه 
یکی از ای��ن خوراکی هاس��ت. برای تهی��ه کلوچه و 
شورمزه نخود را همراه با قلمه بار می گذارند تا خوب 
بپ��زد. کمی خمی��ر )آرد، خمیر ت��رش، آب و نمک( 
را ب��ه ان��دازه کف دست به صورت خیل��ی نازک پهن 
ک��رده به شکل دایره درآورند و سپس در روغن سرخ 
می کنند. نخود پخته ش��ده را داخل کلوچه گذاشته 
و هم��راه با نمک و فلفل می خورند. این خوراک یکی 

از اصلی ترین غذاهای میان وعده مردم مهاباد است. 

رستوران های مهاباد
غذاهای بیشتر رستوران های کشور مشترک است؛ 
از جنوبی تری��ن نقطه ایران تا شم��ال کشور یا مرکز 
و غ��رب در هم��ه شهرها چلوکب��اب و جوجه و مرغ 
عرض��ه می شود. به نظر می رسد هن��وز به این اعتماد 
نرسیده اند ک��ه از غذاهای محلی ه��م می توان امرار 
مع��اش کرد. در شهرستان مهاب��اد هم رستوران های 
معروف��ی وجود دارد که این غذاها را عرضه می کنند. 
یکی از ای��ن مراکز رستوران جزیره است که در کنار 
س��د مهاباد واق��ع شده است و ان��واع غذاها را عرضه 
می کند و روزهای تعطیل به دلیل مراجعه مهابادی ها 
ب��ه این رستوران بس��یار شلوغ اس��ت. در مرکز شهر 
نی��ز رستوران ها و غذاخوری های��ی فعالیت می کنند 

ک��ه هریک ب��ه دالیلی مع��روف شده اس��ت به طور 
مث��ال رستوران ه��ای صبا و به��رام میرزایی در کنار 
میدان مالجامی ق��رار دارند و به خاطر چلوکباب های 
خوشم��زه مع��روف شده ان��د. از غذاخوری های دیگر 
مهاب��اد می ت��وان به رست��وران شیربگی اش��اره کرد 
که در خیاب��ان صالح الدین ایوبی شرق��ی قرار دارد. 
همچنی��ن رستوران ه��ای روب��ار و زیت��ون که هردو 
در بل��وار خبرنگاران و نزدی��ک بازارچه اصغری واقع 
شده اند و عالوه بر مهابادی ها مسافران زیادی به این 

دو رستوران مراجعه می کنند. 
 

مسجد جامع مهاباد )مزگوتی سور(
به هر دلیلی که به مهاباد سفر می کنید حتی سفر 
کاری و اقتصادی، سری به مس��جدجامع شهر بزنید، 
لحظاتی را در این مس��جد بی نظیر به آرامش سپری 
کنی��د و از دیدن ای��ن اثر لذت ببری��د. قدیمی ترین 
مس��جد مهاب��اد از منحصربه فرد ترین مس��اجد ایران 
اس��ت ک��ه در دوره صفوی��ه )شاه عباس( ب��ه دستور 
حکومت وقت مهاباد بداق سلطان ساخته شده است. 
در کتیبه ای که برسر در مسجد نصب شده آمده است 
»مس��جدجامع 1089. سلط��ان االعدل شاه سلیمان 
الحس��ینی الموس��وی الصفوی« این مس��جد 1259 
مت��ر مس��احت دارد و دارای حوضخانه و حجره های 
متعدد است. بخشی از آن به نام مدرسه شاه سلیمان 
مشهور است. مصالح به کار رفته در ساختمان این بنا 
سنگ آج��ر و مالت است. بنا دارای 18گنبد خشتی 
و 18ستون سنگی زیباست. کف شبس��تان مس��جد 
سنگچی��ن شده اس��ت شاید یکی از دالی��ل زیبایی 
این مس��جد سادگی و بدون تزیین ب��ودن آن باشد، 
حجره ها و شبستان ها تزیینات معماری ندارند. بیشتر 
بناهایی که در زمان بداق سلطان در این شهر احداث 
شده است. پس��وند سرخ )سور( را نیز به همراه دارد 
مانن��د )پردی سور( پل سرخ، مزگوتی سور )مس��جد 
سور( دلیل افزودن این پس��وند استفاده از نوع آجری 
است که در آن به ک��ار رفته است. آجرهایی نارنجی 
که با تابش نور خورشید به سرخی می زند. با نشستن 
در شبس��تان و حتی حجره های داخل حیاط مسجد 
شم��ا را لحظاتی از مس��ائل اقتص��ادی و دنیوی دور 
خواه��د کرد و حس زیبایی ب��ه شما خواهد بخشید. 
روزه��ای جمعه و در اعیاد مذهب��ی نمازجماعت در 

این مسجد برگزار می شود. 
 

بداغ سلطان )بداق سلطان(
در کنار قبرستان قدیمی در دامنه گورستان بنایی 
از روزگ��ار صفویان برجا مانده است که پس از زیارت 
مقبره الشع��را می توانی��د از آن دیدن کنی��د. این بنا 
در جن��وب غربی شهر مهاباد واق��ع شده است. بداق 
سلطان حاکم منطقه مکریان و مهاباد در دوره صفوی 
ب��وده است. او از نوادگان ص��ارم بیگ مکری و فرزند 
شیرخان بوده که از سال 1062 تا 1111 ه.ق حاکم 
ای��ن منطقه بوده است بس��یاری از بناه��ای عمرانی 
دوره صفوی در مهاباد را به او نسبت می دهند، حتی 
کوهی در بی��ن راه مهاباد به بوکان وجود دارد که به 
نام کوه سلطان خوانده می ش��ود. ساختمان گنبدی 
بداق سلطان حدود 136 متر مساحت دارد و از آجر و 
مالت آهک و ماسه به سبک معماری صفوی ساخته 
ش��ده است و بداق سلطان در یکی از جنگ های شاه 
عب��اس بابیگانگان در ایروان کشته می شود و جس��د 
او را به مهاب��اد انتقال می دهند. مردم مهاباد همیشه 
ای��ن مکان را محترم داشته ان��د و از آنجا که در کنار 
گورست��ان شه��ر قرار گرفت��ه است زن ه��ای مهاباد 
روزه��ای چهارشنبه به ای��ن مکان می آیند و به رسم 
قدیم به دع��ا و طلب حاج��ات می پردازند به همین 
دلیل در سایر روزها به خص��وص روزهای تعطیل در 

مهاباد بهشت غربی ایران
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مقبره بس��ته است. از خدم��ات عمرانی بداق سلطان 
می توان به ساختن مس��جد جامع شه��ر اشاره کرد. 
ام��ا آثار دیگری مانند پردی س��ور )پل قرمز( حمام، 
قنات ه��ای شهر، س��د ساوجبالغ )ساب��الغ( و چند 
کاروانس��را را که از بین رفته ان��د نیز می توان نام برد. 
بازس��ازی بنا ازس��ال 1371آغاز ش��د و الحاقاتی که 
پی��ش از آن در کنار این ساختم��ان وجود داشت از 

ساختمان اصلی جداشد وبه شکل امروزی در آمد. 

مقبره  الشعرای مهاباد
پ��س از خرید سوغاتی و دیدن ب��ازار مهاباد اگر به 
سم��ت جنوب غربی شهر حرکت کنید در دامنه کوه 
ب��ا منظره خاصی روبه رو خواهید شد. گورستان شهر 
با سنگ قبرهای ایستاده که مربوط به این منطقه از 
ایران زمین اس��ت. در گذشته روی مزار درگذشتگان 
مجس��مه حیوانی را برمبنای باورهای مردمان نصب 
می کردند این رسم در دوره اسالمی نیز در بس��یاری 
از شهره��ای ای��ران مرسوم بود. به نظ��ر می رسد در 
یک قرن گذشته از آنج��ا که حجاری و تراش سنگ 
بس��یار هزینه بر بوده و رشد جمعیت نیز شدید بوده 
است روشی نوی��ن ابداع می ش��ود. سنگ قبری سه 
تکه برمبنای رسم گذشت��ه سنگ بزرگ تر روی قبر 
و )افق��ی( در دو سوی این سنگ دو سنگ کوچک تر 
به ص��ورت عمودی نصب می ش��ود و هرکس براساس 
سلیق��ه و باور دعا یا شع��ری روی آن حک می کند. 
دیدن انبوهی سنگ ایس��تاده در پای یک کوه برای 
نخستین بار انسان را به شگفتی وا می دارد. پیشنهاد 
می کن��م این منظره را ببینی��د و گذشتگان را به یاد 
بیاورید. ام��ا در ورودی آرامگاه بزرگ مقبره الشعرای 
مهاباد را می توانید ببینید. مقبره شاعرانی چون هژار، 
هیمن و محمد قاضی نویسنده و مترجم نامدار ایران 
زمین، بزرگ��ان دیگر چون استاد عبی��داهلل ایوبیان، 
محمد مامل��ی، انور ایران زاده و... را می توانید ببینید. 
مس��لما کس��انی که با آثار این بزرگان آشنایی دارند 

رغب��ت بیشتری به دیدن این آرامگاه خواهند داشت. 
نکته جال��ب توجه این است که مقب��ره این بزرگان 
تفاوت چندانی با سایر مزارهای این گورستان ندارد. 

به این مکان باغ رضوان نیز می گویند. 

فخریگاه )فقرقا(
اگر برنامه سفر شما ب��ه طرف ارومیه است قبل از 
فاصله گرفتن از مهاب��اد از گوردخمه فخریگاه دیدن 
کنی��د و اگر مس��یر سفر شما به ط��رف بوکان است 
راهت��ان را به سمت جاده ارومی��ه کج کنید و حدود 
5 کیلومت��ر از سه راه ارومیه بگذرید سمت چپ شما 
تابلویی نصب شده که ن��ام غار )گوردخمه( فخریگاه 
برآن حک ش��ده و شما را به سوی خ��ود می خواند. 
حدود دو کیلومتر از مس��یر فرعی و از کوچه باغ های 
زیبای سی��ب بگذرید به کوهی ک��م ارتفاع خواهید 
رسید، در ضمن اگر اهل کوه پیمایی نیس��تید تا پای 
ای��ن اثر با وسیل��ه نقلیه هم می توانی��د بروید. داخل 
گوردخمه سه مقبره وجود دارد که مردگان در داخل 
آن ق��رار می گرفته ان��د و در ورودی آن دو ستون به 
ارتف��اع دو مت��ر ق��رار دارد که از بی��رون قابل دیدن 
اس��ت و دو ست��ون دیگر درون ای��ن بنای دست کند 
قرار گرفته است اما پژوهشگ��ران و باستان شناسان 
در م��ورد تاریخ آن به تواف��ق و جمع بندی مشترکی 
نرسیده ان��د. هرتس��فلد آن را مربوط ب��ه دوره مادی 
می دان��د و به نوع حجاری و قبرهای درون آن استناد 
می کن��د. دیاکونوف نیز گوردخم��ه را مادی می داند. 
ام��ا گریشم��ن آن را به شاهزاده های مانایی نس��بت 
می ده��د. برخی هم گفته اند مربوط به )فراتیس( پدر 
دیااکو نخس��تین پادشاه ماد اس��ت. این گوردخمه را 
عده ای از آث��ار اورارتویی می دانند. ای��ن اثر باستانی 
مرب��وط به هر دوره ای از تاریخ این سرزمین که باشد 
بس��یار با اهمیت است اما متاسفان��ه از آن جا که از 
آن حفاظ��ت نمی شود در سال ه��ای اخیر اطراف آن 
م��ورد حفاری های غیر مجاز قرار گرفته و حتی درون 

این گوردخم��ه نیز از این تجاوزها در امان نمانده، از 
سوی دیگر این اثر در معرض باران و باد شدید است. 
به همین دلیل دچار فرسایش شده است و حفظ آن 

همت مسئوالن را طلب می کند. 

موزه مردم شناسی مهاباد
حمام میرزا رسول

در بیشت��ر شهرهای ای��ران مجموع��ه ای از آثار و 
اشیای دو قرن اخی��ر را در مکانی گردآوری کرده اند 
و م��وزه ای ایجاد کرده اند تا م��ردم با آداب و رسوم و 
مشاغل و روش زندگی گذشتگان آشنا شوند و بیشتر 
این اشیا مربوط به ابزار دهقانی و دامپروری هستند، 
چرا که پیشینیان از راه کشاورزی و دامداری روزگار 
می گذراندن��د. در مهاباد هم م��وزه ای به این منظور 
تاسی��س شده اس��ت حمامی قدیمی ک��ه قدمت آن 
به دوره صفویه می رسد و ب��ه نام حمام میرزا رسول 
مع��روف است، ای��ن موزه در مرکز شه��ر بین بازار و 
مس��جد جامع قدیمی شهر واقع شده و شما همزمان 
می توانی��د پس از خرید سوغات و دیدن این موزه در 
یکی از حجره های مسجد جامع شهر استراحت کنید. 
حمام می��رزا رسول، قرن ه��ا از مهم ترین حمام های 
شهر ب��وده آب این حمام از قن��ات تامین می شده و 
در روزهای خاصی تنها خانواده حکمرانان حق حمام 
ک��ردن داشته اند این جا نیز همه بخش هایی که باید 
یک حم��ام داشته باشد را دارا ب��وده و از این جهت 
بس��یار کامل اس��ت. مصالح به کار رفت��ه مانند اکثر 
بناهای صفوی��ه سنگ، آجر و مالت است. این بنا در 

سال های اخیر بازسازی شده است. 
در ای��ن موزه نیز شما ب��ا انواع لباس و پوشش های 
محل��ی آشنا خواهید شد، مث��ال کاله های مردانه که 
گاهی با دستار بس��ته می شون��د و هرکدام مربوط به 
طبقه ای از مردم بوده است. به طور مثال، کاله کارگر 
حمام با بازاریان و طبقه ثروتمند جامعه تفاوت دارد. 
همچنی��ن ابزار کشاورزی، آسیاب کردن و ابزار آالت 

صنعتی در این موزه ب��ه نمایش گذاشته شده است. 
بخش های��ی از م��وزه به محل ف��روش صنایع دستی 
شهرستان اختصاص دارد که شما می توانید از صنایع 
چوب��ی، بافتنی ها و گیوه های زیبای��ی که هنرمندان 

مهابادی خلق کرده اند تهیه کنید. 

مهاباد شهر تندیس ها و مجسمه ها
در سفر به مهاباد اگر شما درپیاده رو خیابان ها قدم 
بزنید متوجه خواهید شد با شهری روبه رو هستید که 
پیشین��ه فرهنگی آن بر دیگ��ر جنبه ها مانند اقتصاد 
اولویت دارد. در بیشتر میدان ها مجسمه ها، تندیس ها 
و المان ه��ای زیبایی نصب شده ک��ه تاییدی بر این 
مدعاس��ت. می��دان شهید فهمی��ده، شهید حیدری، 
مالجامی، شهرداری، ساع��ت، مادروبچه، استادهژار، 
است��اد هیم��ن و. . . هرکدام زیبایی خ��ود را دارد و 
پشتوانه فرهنگی شه��ر را نشان می دهد. در اینجا به 
یک مورد اش��اره می کنم، عبدالرحمن شرفکندی که 
به استاد ه��ژار معروف است ده ها اثر ماندگار از خود 
به یادگار گذاشته است ترجمه قرآن مجید به کردی، 
ترجم��ه قانون ابن سینا به فارس��ی، ترجمه خیام به 
کردی، آثار شریعتی به کردی، فرهنگ هنبانه بورینه 
ی��ا فرهنگ هژار )کردی - فارسی(، خاطرات زندگی، 
مجموعه شعر بوء کردستان )برای کردستان( و ده ها 
مقال��ه و کتاب از ای��ن دانشمند بزرگ ایران زمین بر 
ج��ا مانده است. یکی از مهم ترین کارهای استاد هژار 
ترجمه قان��ون ابن سینا است، ب��ه دلیل نوع دستور 
زبان��ی که اب��ن سینا در این اثر استف��اده کرده است 
کمتر کس��ی ت��وان ورود به این عرص��ه را داشت اما 
هژار توانس��ت یکی از آثار مهم ابن سینا را به فارسی 
زبان��ان بشناساند. مقب��ره عبدالرحمن شرفکندی در 
مقبره الشع��رای شه��ر مهاباد در کن��ار دیگر بزرگان 
شه��ر است و میدانی به نام او احداث شده و تندیس 
 زیبای��ی برای گرامیداش��ت او در ای��ن میدان نصب 

شده است. 
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

18,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع اول(

20,500تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع د وم(

26,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع چهارم(

27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(

34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع د وم(

35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(

41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(

42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(

32,000ارومیههمد انهمد ان-ارومیه)نوع اول(

16,000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع اول(

23,000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع د وم(

26,500اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمد انهمد ان-کرج)نوع اول(

18,000کرجهمد انهمد ان-کرج )نوع د وم(

19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(

25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع د وم(

36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(

51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع د وم(

10,000زنجانهمد انهمد ان-زنجان)نوع اول(

9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(

13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع د وم(

16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(

26,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع اول(

36,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع د وم(

46,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع سوم(

16,500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع اول(

28,500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع د وم(

37,200شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع اول(

50,000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع د وم(

50,400شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع سوم(

60,000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع چهارم(

48,000بند رعباسهمد انهمد ان-بند رعباس)نوع اول(

27,500یزد همد انهمد ان-یزد )نوع اول(

24,000قمتبریزتبریز-قم)نوع اول(

33,000قمتبریزتبریز-قم)نوع د وم(

20,000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع اول(

20,200سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع د وم(

28,000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع سوم(

قیمت بلیط اتوبوس
قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

575,000پرد یسمشهد تهران

308,000صبا )تند رو-اتوبوسی(مشهد تهران

186,000د رجه 2 اتوبوسیمشهد تهران

6437,500تخته لوکس مهتابمشهد تهران

209,000معمولی صند لیمشهد تهران

276,500کوپه ای مبله سفیرمشهد تهران

236,500اتوبوسی د رجه یک سفیرمشهد تهران

198,000اتوبوسیمشهد تهران

429,000د رجه یک مارالمشهد تهران

500,000لوکس 4 نفری نگینمشهد تهران

500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهد تهران

550,000سبزمشهد تهران

550,000سیمرغمشهد تهران

407,000شش تخته کویرمشهد تهران

590,000غزال بنیاد مشهد تهران

721,000غزال بنیاد  *)V.I.P(مشهد تهران

640,000نورمشهد تهران

590,000غزال وانیاریلمشهد تهران

62,000د و اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران

102,000معمولی صند لیازناتهران

79,500د و اتوبوسیازناتهران

6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران

24,000معمولی صند لیاسالمشهرتهران

245,000شش تخته لوکساصفهانتهران

6304,000تخته لوکس مهتاباقلید تهران

165,000اتوبوسی تهویه د اراند یمشکتهران

6298,500تخته لوکس مهتاباند یمشکتهران

405,500پلور سبزاند یمشکتهران

169,000د و اتوبوسیاهوازتهران

6356,500تخته لوکس مهتاباهوازتهران

495,000پلور سبزاهوازتهران

356,500لوکس 6 نفریاهوازتهران

220,000اتوبوسی تهویه د اراهوازتهران

211,000معمولی صند لیاهوازتهران

277,000لوکس شش نفریبافقتهران

382,500غزال وانیاریلبافقتهران

382,500غزال بنیاد بافقتهران

330,000لوکس 6 نفرهبجستانتهران

389,500لوکس 6 نفریبمتهران

716,000غزال بنیاد بند ر عباستهران

471,000لوکس شش نفریبند ر عباستهران

قیمت نوزاد  قیمت خرد سال قیمت بزرگسال مقصد مبد ا

139,70072,3500بند رعباسآباد ان

119,40000تهرانآباد ان

96,20050,6000شیرازآباد ان

193,70099,3500مشهد آباد ان

97,30000تهرانارد بیل

164,00084,5000مشهد ارد بیل

111,00058,0000تهرانارومیه

195,80000مشهد ارومیه

95,10000آباد اناصفهان

97,30051,1500اهوازاصفهان

137,50000بند رعباساصفهان

95,10000بند رماهشهراصفهان

96,20050,6000بوشهراصفهان

129,10000تبریزاصفهان

95,10050,05014,010تهراناصفهان

96,20050,60014,120جماصفهان

146,00075,5000زاهد اناصفهان

97,30051,1500شیرازاصفهان

129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز

96,20050,6000شیرازاهواز

130,10067,55017,510عسلویهاهواز

183,10094,0500مشهد اهواز

136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آباد انبند ر عباس

137,50071,2500اصفهانبند ر عباس

141,80073,40018,680اهوازبند ر عباس

221,300113,1500تبریزبند ر عباس

178,90091,9500تهرانبند ر عباس

93,00049,0000چابهاربند ر عباس

188,40096,7000رشتبند ر عباس

207,500106,2500ساریبند ر عباس

97,30051,15014,230شیرازبند ر عباس

170,40000مشهد بند ر عباس

95,10050,0500کیشبند ر عباس

103,60000یزد بند ر عباس

96,20050,6000اصفهانبوشهر

137,50000تهرانبوشهر

96,20050,6000شیرازبوشهر

179,90092,45022,490مشهد بوشهر

000اصفهانتبریز

146,00075,50019,100اهوازتبریز
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حقوق و تجارت

8

8

حجت االس�ام عباس�یان گف�ت: از حیث 
درآم�د موقوفات در اس�تان تنها ۷ درصد 
درآمد برای برگزاری مراسم عزای حسینی 

وقف شده که از این حیث استان مرکزی جزء استان های ضعیف 
به ش�مار می رود که امیدست با مس�اعدت واقفان در این امر 
پر رنگ تر ظاهر شویم. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
وامورخیریه اس�تان مرکزی، حجت االسام آیت اهلل عباسیان، 
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه اس�تان مرکزی،در نشست 
خبری سوگواره بصیرت عاشورایی که با حضور اصحاب رسانه 

استان برای سومین سال متوالی برگزار شد...

مدی�ر عامل ش�رکت گاز اس�تان بوش�هر 
از مص�رف 5  میلی�ارد و 829 میلی�ون 

مترمکعب گاز توسط مشترکان این شرکت طی نیمه 
نخس�ت س�ال جاری خبر داد.مهندس غامعباس حس�ینی 
تصری�ح نمود: ای�ن میزان مصرف در بخ�ش های مختلف از 
جمل�ه صنعت�ی، تج�اری ، نیروگاه�ی، خانگ�ی و ... حاصل 
گردیده که در این میان ، صنایع اس�تان بیشترین سهم گاز 

مصرفی را به خود اختصاص داده اند.ایشان در همین...

مصرف 5 میلیارد و 829 میلیون 
متر مکعب گاز توسط مشترکین 

گاز استان بوشهر

تنها ۷ درصد موقوفات استان به 
عزای حسینی اختصاص دارد

4
شرایط قانونی یک قولنامه در معامالت امالک

Thu. 15 Oct 2015 - 143۷ پنج شنبه - 23 مهر 1394 - اول محرم
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5
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مع��اون اجتماعی و پیش��گیری و وقوع از جرم قوه قضایی��ه گفت: جرم های لفظی 
مانند توهین، تهدید و اهانت، جزو پنج جرم نخست کشور است. 

محمدباق��ر الف��ت در گفت وگو با ایرنا، اف��زود: تهدید از عناوین مجرمانه اس��ت و 
قانونگ��ذار این ج��رم را نهی و برای افرادی که مرتکب این جرم می ش��وند، مجازات 
تعیین کرده است و دادگاه ها نیز به این جرائم رسیدگی می کنند. وی افزود: متاسفانه 
یکی از پنج عنوان جرم نخست کشور، تهدید، توهین و اهانت یعنی جرائمی است که 
در واقع لفظی اس��ت و ریشه در خش��ونت دارد که در معاونت پیشگیری، برنامه های 
جدی برای کاهش خش��ونت هم از حیث فرهنگی و ه��م از حیث اجتماعی، وضعی 

و امنیتی داریم. 
*  استفاده از ساح گرم و سرد، اوج خشونت و اجلی است 

این مقام قضایی درباره آموزش کنترل خش��م و خش��ونت، اس��تفاده از سالح گرم 
و س��رد را اوج خش��ونت و اجلی دانس��ت و تصریح کرد: برنامه های خوب فرهنگی با 
همکاری آموزش و پرورش در مدارس داریم که قرار است در مدارس این موضوع به 

دانش آموزان آموزش داده شود. 
وی اضافه کرد: همچنین در حال همکاری با صدا و سیما برای آموزش شهروندان 

هستیم و این موضوع به زودی اجرایی می شود. 

*  آموزش رفع آسیب های فرهنگی در دراز مدت تاثیر دارد
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در درازمدت 
باید منتظر تاثیرات این آموزش، باش��یم، گفت: اگر آس��یب های فرهنگی قرار است 
از اخالق مرتفع ش��ود حداقل به همان مدتی زمان نیاز دارد که این آسیب به وجود 

آمده است. 
وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر 10 سال طول کشید تا یک آسیب در کشور بوجود 
بیاید؛ به همان اندازه یعنی حداقل 10 س��ال زمان نی��از داریم تا بخواهیم به صورت 

جدی روی این موضوع کار کنیم و آن را به زمان اول، برگردانیم. 
به گزارش ایرنا، علیرضا س��اوری، مدیرکل پیش��گیری وضعی قوه قضاییه، پیش تر 
از وجود یک هزار و 980 عنوان مجرمانه در کش��ور خبر داده و گفته بود، پنج عنوان 
اتهامی ش��امل س��رقت مس��توجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص 
ع��ادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تهدید، 40 درصد پرونده های س��ال 1393 را 

تشکیل می دهد و جزو پنج جرم نخست کشور است. 
به گفته س��اوری، 14 درصد پرونده های ورودی دس��تگاه قضاییه در سال 1393 را 
تخریب، کالهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و اس��تعمال 

مواد مخدر به خود اختصاص داده است. 

مدی��رکل کارگزینی قضات گفت: ۲30 نفر از هزار و 
۲00 نفر جذب شده در قوه قضاییه، دکترا دارند. 

میرش��ریفی مدیرکل کارگزینی قضات با اش��اره به 
جذب ه��زار و 88 نف��ر فارغ التحصیل در س��ال جاری 
گفت: این رقم در سال های 90 تا 93 به ترتیب 184، 

648، 915 و 808 نفر بوده است. 

وی تصریح کرد: جذب قضات به تنهایی مش��کالت 
دادرس��ی را حل نخواهد کرد، بلکه باید س��اختارها و 
رویه ها نیز تغییر کند تا در کنار جذب نیروی انس��انی 

مشکالت کاهش یابد. 
میرش��ریفی گفت: عالوه بر افزایش کمی قضات به 
شاخص های کیفی نیز توجه شده است، به گونه ای که 

در س��ال 93 از میان ۲5 هزار شرکت کننده در آزمون 
عمومی فقط 647 نفر به گزینش معرفی شدند. 

مدیرکل کارگزینی قضات خاطرنشان کرد: از طریق 
جذب اختصاصی نیز که در دستورکار قوه قضاییه قرار 
گرفته است،  هزار و ۲58 نفر از نخبگان جذب شده اند 
که ۲30 نفر از آنه��ا دارای مدرک دکترا بوده و ۲03 

نف��ر از آنها از دانش��گاه های مطرح همچون دانش��گاه 
تهران و دانشگاه شهید بهشتی هستند. 

وی تاکی��د کرد: در بخش کارآموزان نیز هزار و 670 
کارآموز در قالب 60 دوره و 9 مرکز آموزش مش��غول 
تحصیلن��د که از ای��ن تعداد 103 نف��ر فارغ التحصیل 

دکترا یا در حال تحصیل در مقطع دکترا هستند. 

مدیرکل کارگزینی قضات: 

23۰ نفر از هزار و 2۰۰ نفر جذب شده در قوه قضاییه دکترا دارند

معاون قوه قضاییه اعام کرد 

توهین، تهدید و اهانت ازجمله پنج جرم نخست کشور
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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
گفت: پیش��گیری از وقوع جرم باید رنگ و بوی علمی 
داشته باشد و در این باره نباید سلیقه ای عمل کنیم. 

محمد باق��ر الفت در آیین امضای س��ند همکاری با 
دانش��گاه علوم پزش��کی ته��ران درمحل ای��ن معاونت 
اف��زود: رهبر معظ��م انقالب درم��ورد اقدامات معاونت 
پیش��گیری از وق��وع جرم بر دو مح��ور فرا قوه ای بودن 
اقدامات پیش��گیری و علمی انجام ش��دن پیش��گیری، 

تاکید داشتند. 
وی با بی��ان اینکه اگ��ر بخواهیم علمی پیش��گیری 
کنیم نباید سلیقه ای عمل کنیم، اظهارکرد: برای انجام 
پیشگیری با روش علمی ازهمان ابتدا بایستی از نظرات 

و رهنموده��ای علما بهره مند ش��ده ت��ا آزمون و خطا 
نداشته باشیم و روش های پیشگیرانه را علمی کنیم. 

ای��ن مقام قضائ��ی ابراز امیدواری ک��رد: فعالیت های 
خوب��ی در آینده در حوزه پیش��گیری، هدایت و انجام 
شود و در دراز مدت با نگاه اثر بخشی به نتیجه برسد. 
الفت با اش��اره به اینکه پیش��گیری باید رنگ و بوی 
علمی و تخصصی داش��ته باش��یم، افزود: مردم بایستی 
نتایج پیشگیری از وقوع جرم را در رفتارعالمانه و علمی 

مشاهده و احساس کنند. 
معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه 
قضاییه با بی��ان اینکه جامعه ما قوانین اس��المی اداره 
می ش��ود، گفت: مردم در چنین جامعه ای تحت تعالیم 

دین��ی قرار می گیرند و برای محقق ش��دن این تئوری 
بایستی به متون دینی بازگردیم تا به رستگاری برسیم. 
الفت قرآن را س��رآمد متون دینی عنوان کرد و ادامه 
داد: در قرآن آیات فراوانی ش��اخص های زندگی را به ما 

نشان می دهد. 
مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از جرم ق��وه قضاییه 
خاطرنش��ان کرد: علوم بای��د مورد پذی��رش جامعه و 
فرهیختگان قرار بگیرد تا آن ش��اخص ها در آن جامعه 

عملیاتی شود. 
این مقام قضایی اظهارکرد: زحمات فراوانی در حوزه 
پژوهش کش��یده می ش��ود، اما از آنجایی که متناسب 
با نیازهای جامعه ترس��یم نش��ده، عملیاتی نمی شود و 

از ای��ن رو مجبوریم که تلفیق��ی از آموزه های دینی و 
علوم وارداتی داش��ته باشیم و در اینجاست که به سراغ 
قان��ون اساس��ی می رویم. الفت با اس��تناد به فصل دوم 
قانون اساس��ی گفت: فصل دوم قانون اساسی جمهوری 
اس��المی حقوق ملت را برش��مرد و حکومت کردن بر 
مل��ت را همراه ب��ا رعایت ک��ردن حقوق آن��ان عنوان 
کرده اس��ت. وی اضافه کرد: به ای��ن صورت که امکان 
تحصیل رایگان، دسترس��ی به دارو، دسترسی به انواع 
بیمه و... حقوقی اس��ت که در فصل دوم قانون اساسی 
مطرح ش��ده و وظیفه ما این اس��ت که جلوی آسیب ها 
وخس��ارت هایی را که در اثر تحق��ق نیافتن این حقوق 

ایجاد می شود بگیریم. 

یک حقوقدان با بیان اینکه بیشتر کودک آزاری ها 
توس��ط خانواده انجام می ش��ود، گفت: بیشتر کودک 
آزاری ها به محاکم قضایی ارجاع نمی شود و از طرفی 
هم رسیدگی به شکایات مربوط به آن نیز در محاکم 

به کندی انجام می شود. 
حس��ین احمدی نیاز در گفت وگو ب��ا ایرنا، افزود: 
باوجود تصویب قوانین مختلف در خصوص مبارزه با 
کودک آزاری و پیش��گیری از آن در کشور، متاسفانه 

هنوز شاهد کودک آزاری هستیم. 
وی ادامه داد: کودک آزاری درد جانکاهی است که 
به کل جامعه منتقل می ش��ود و فقط کودک نیست 

که آس��یب می بیند بلکه کل جامعه از کودک آزاری 
آسیب خواهد دید. 

این وکیل دادگس��تری با استناد به تعریف سازمان 
بهداش��ت جهانی از کودک آزاری، اظهار داش��ت: هر 
نوع آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان یا سعادت و 
رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر 
که نس��بت به او مسئول هس��تند وارد شود، کودک 

آزاری تلقی می شود. 
وی اضافه کرد: به عبارتی دیگر، به هر گونه رفتار یا 
نارسایی از طرف والدین یا افراد دیگری که نسبت به 
کودک مس��ئول هستند، ایجاد و باعث صدمه بدنی و 

روحی به کودک شود، کودک آزاری اطالق می شود. 
این حقوقدان خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه به علت 
ناهنجاری های موجود در جامعه، گس��تردگی اعتیاد، 
غمناک��ی جامع��ه، وج��ود اختالفات گس��ترده بین 
خانواده ها، روند رو به رشد آمار طالق، بیکاری، تورم 
و گرانی موجود در جامعه همه و همه دست به دست 

هم داده تا کودک آزاری در جامعه افزایش یابد. 
به گفته وی، براس��اس آمارهای موجود، 70درصد 
ک��ودک آزاری ها در درون خانواده ه��ا اتفاق می افتد 
و بس��یاری از ای��ن موارد متاس��فانه قاب��ل انتقال به 
مس��ئوالن و مقامات قضایی نیس��ت و همین مسئله 

موجب ش��ده تا ک��ودکان از حیث ک��ودک آزاری و 
پیش��گیری از آن و مبارزه با کودک آزاری در معرض 

خطر باشند. 
احم��دی نیاز گفت: ج��دای همه این مش��کالت، 
فرآیند رسیدگی به کودک آزاری از تعجیل برخوردار 

نیست و به سرعت انجام نمی شود. 
ای��ن وکیل دادگس��تری از دادس��تان کل کش��ور 
خواس��ت به همه دادس��تان ها اعالم کند در برخورد 
ب��ا کودک آزاری ها با جدی��ت تمام عمل کنند، چون 
پیش��گیری از کودک آزاری باعث داش��تن جامعه ای 

سالم در آینده خواهد شد. 

معاون قوه قضاییه: 

پیشگیری از وقوع جرم باید رنگ و بوی علمی داشته باشد

بیشتر کودک آزاری ها به محاکم قضایی ارجاع نمی شود
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در مبح��ث مبایعه نامه - قولنام��ه، کلمه بیع عبارت 
اس��ت از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق 
بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب 
و قبول واقع می ش��ود، ممکن است بیع به دادوستد نیز 
واق��ع گ��ردد. مبایعه نامه - قولنام��ه در ایجاب و قبول 

الفاظ و عبارات باید صریح و در معنی بیع باشد. 
هریک از بایع و مش��تری باید عالوه بر اهلیت قانونی 
ب��رای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز 
داش��ته باشد همچنین برای انجام مبایعه نامه - قولنامه 
ش��خص نابینا می تواند خریدوفروش نماید مشروط بر 
اینکه ش��خصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس 

دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید. 
در مبح��ث مبایعه نام��ه - قولنام��ه، بی��ع چیزی که 
خریدوف��روش آن قانون��ا ممنوع اس��ت ی��ا چیزی که 
مالکی��ت یا منفعت عقالی��ی ندارد یا چی��زی که بایع 
ق��درت بر تس��لیم آن ندارد، باطل اس��ت مگ��ر اینکه 
مش��تری خود قادر به تس��لیم باش��د و هر چیزی که 
برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا 
قرای��ن داللت بر حول آن در مبیع نماید داخل در بیع 
و متعلق به مش��تری اس��ت اگرچه در عقد صریحا ذکر 

نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 
هر چیزی که بر حس��ب عرف و عادت جزء یا از تابع 
مبیع شمرده نش��ود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه 
صریحا در عقد ذکر شده باشد و همچنین هر چیزی که 
فروش آن مستقال جایز است استثنای آن از مبیع جایز 
اس��ت اگر در بیع عین معین، معلوم ش��ود مبیع وجود 

نداشته، بیع باطل است. 
آث��ار بیعی که صحیح واقع ش��ده باش��د از قرار ذیل 

است: 
به مجرد وقوع بیع مش��تری مالک مبیع و بایع مالک 

ثمن می شود. 

عق��د بیع، بای��ع را ضامن درک مبیع و مش��تری را 
ضامن درک ثمن قرار می دهد. 

عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. 
عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند. 

در مبحث مبایعه نامه - قولنامه تس��لیم عبارت است 
از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از

انح��ای تصرفات و انتفاعات باش��د و قب��ض عبارت 
اس��ت از اس��تیالی مش��تری بر مبیع همچنین تسلیم 
وقتی حاصل می ش��ود که مبیع تحت اختیار مش��تری 
گذاشته ش��ده باشد اگرچه مش��تری آن را هنوز عمال 

تصرف نکرده باشد. 
اگ��ر مبیع قبل از تس��لیم بدون تقصی��ر و اهمال از 
طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری 

مس��ترد گردد مگر اینکه بایع برای تس��لیم به حاکم یا 
قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از 
مال مش��تری خواهد بود و اگر قبل از تسلیم در مبیع 
نقصی حاصل ش��ود مشتری حق خواهد داشت معامله 

را فسخ نماید. 

نکات مهم 
هنگام معامل��ه در بنگاه های معامالت ملکی توجه به 

نکات زیر مهم است:
بررس��ی ش��ود که آیا صاحب بن��گاه دارای مجوز از 
اتحادیه اس��ت یا خیر اگر مال م��ورد معامله بین چند 
نفر مش��اع اس��ت یا اینکه خریداران چند نفر هستند و 
عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای 

وکالت رس��می هستند یا نه صاحب بنگاه امضای طرف 
معامله را تایید کند.

می��زان حق الزحم��ه دالل در قولنامه ی��ا مبایعه نامه 
آورده ش��ود و اینک��ه آن را دریافت ک��رده یا تحت چه 

شرایطی دریافت می کند.
صرف نوش��تن معامل��ه و ق��رارداد در اوراق چاپی و 
آرم دار بنگاه دلیل بر رس��می بودن معامله نیس��ت. در 
س��ند قید ش��ود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد 
یا نه و دارای پش��ت یا حاشیه نویسی است یا خیر. اگر 
اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد 
بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و 
قید ش��ود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد 

به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.
اس��نادی که ن��زد صاحب بن��گاه به امانت گذاش��ته 
می شود کامال در قرارداد تعریف و قید شود که قرارداد 

در چند نسخه تنظیم می شود. 
حتم��ا دو نفر فرد قابل اعتماد از س��وی طرفین زیر 
ق��رارداد را به عن��وان گواه امضا کنند، از امضای س��ند 
بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز س��مت و هویت 

او خودداری شود. 
بهتر است بررس��ی شود که آیا ملک یا ساختمان در 
مالکیت فروش��نده قرار دارد ی��ا اینکه در رهن بانک یا 
ش��خص دیگری. باید توجه داشت که انجام معامله در 
بنگاه و س��ند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده 
قب��ال ی��ا بعدا آن را ک��ه اگر ملک یا س��اختمان دارای 
معارض باش��د مس��ئولیت جبران خسارت با چه کسی 
اس��ت با سند رسمی یا عادی به ش��خص ثالثی واگذار 
کند بنابراین این موضوع توس��ط صاحب بنگاه به تایید 
برسد.  از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک 

حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.
اگ��ر چکی ص��ادر می ش��ود در نزد صاح��ب بنگاه و 

شرایط قانونی یک قولنامه  )بیع نامه( در معامالت امالک)بخش نخست(
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گواهان تنظیم و امضا شود. 

دریافت سند برای اماک بی سند
در س��ال 1365 و 1370 برای س��اماندهی و تعیین 
تکلیف س��اختمان ها، اراضی کش��اورزی و باغ هایی که 
سند رسمی نداش��تند یا صدور سند برای آن از طریق 
قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت 
اس��ناد و امالک اصالح ش��د. مهلت اجرای این مواد با 
وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و 
در آذرماه سال 1383 پایان یافت. قانون تعیین تکلیف 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می در جهت 
اصالح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد ش��ده تصویب 
ش��ده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت 
اسناد و امالک در آذرماه 1383 پایان یافت اما مشکل 
همچنان باقی بود و امالک زیادی با مشکل سند روبه رو 
بودند. عالوه بر آن مشکالت، نحوه اصالح مواد یاد شده 
خود مشکالتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده هایی 
را فراه��م کرده بود. پس از چند س��ال، الیحه  »تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می« برای اصالح م��واد 147 و تا ح��دودی 148 
قانون ثبت ارائه شد تا هم مشکالت قانون قبلی را حل 

و فکری برای مشکل امالک بدون سند کند. 

گسترش زمین های بدون سند
مش��کل زمین های بدون س��ند به تهران و دهه های 
اخیر محدود نمی شود اما تهران و در طول دو دهه اخیر 
بیشتر با این مش��کل روبه رو بوده است. در دهه1360 

موج مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک به تهران
ش��دت یافت. در همین زمان تع��داد زمین های فاقد 
س��ند افزایش پیدا کرد. در این دوران افرادی که فاقد 
سند بودند امالکی را از اشخاص دارای زمین خریداری 
کردند. فروشندگان به دالیل مختلف از جمله خروج از 
کش��ور و هراس از تملک اراضی توسط دولت خواستار 

ف��روش امالکی بودند که به دلی��ل موانع قانونی انتقال 
آنها مجاز نبوده است. خریداران، بیشتر افراد مستضعف 
بودن��د و در زمین ه��ای خری��داری ش��ده ب��دون اخذ 
مجوزهای الزم مبادرت ب��ه احداث اعیانی کردند و در 
نتیجه مش��کالت فراوانی برای خ��ود و دولت به وجود 
آوردن��د.  مهم ترین مش��کل، مالکیت امالک یاد ش��ده 
بود که ب��ه دلیل اینکه برای صدور س��ند مالکیت آنها 
موان��ع قانونی از جمله اخذ مجوز س��ازمان های مربوط 
مانند ش��هرداری وجود داش��ت. برای حل این مشکل، 
پیش از این چند قانون به تصویب رس��یده و تازه ترین 
تالش قانونگذار تصوی��ب قانون تعیین تکلیف اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی است. 

راهکار جدید برای حل مشکل
چندی پیش قانونی تصویب ش��د ک��ه می تواند این 
مش��کل را حل کند. البته ای��ن قانون اگر در کنار طرح 
کاداس��تر قرار بگیرد دیگر ن��ه از کالهبرداری های این 
چنین خبری اس��ت نه دیگر زمین خواران مجالی برای 
جوالن دارند. در قانون الزام به تنظیم سند رسمی، همه 
مجبور هس��تند برای مایملک خود هرچه که باش��د، از 
ساختمان، اراضی کش��اورزی، نسق های زراعی و باغ ها 
گرفته تا حتی آپارتمان هایی که در ش��هر هستند سند 
تهی��ه کنند. البته هر یک از این امالک باید دو ش��رط 

را داشته باشند: 
1- بر روی اراضی با سابقه ثبتی بنا شده باشد. 

۲- تصرف متصرفان قانونی باشد. 

برای سنددار شدن کجا بروید؟ 
حاال اگر ش��ما یکی از امالکی را که در باال نام بردیم 
دارید اما ملک ش��ما س��ند ندارد خیلی نگران نباشید 
قانون به ش��ما می گوید که چطور باید برای ملک خود 
س��ند تهیه کنید. شاید باید راهی یکسری هیات شوید 
تا آنها تکلیف سنددار شدن ملک تان را مشخص کنند. 

ش��ما بعد از حضور در این هیات ها باید دالیل نداشتن 
س��ند را بی��ان کنید. اعضا نیز دالیل ش��ما را بررس��ی 
می کنن��د و در صورت ل��زوم، تحقیق��ات الزم را انجام 
می دهند. در این باره یک کارشناس هم باید نظر بدهد 
و بعد از دریافت نظر کارشناس رای را صادر می کنند. 
البت��ه ای��ن را نیز بای��د بدانید که گاه��ی قانون هم 
نمی تواند ملک را س��نددار کند. یعنی امالکی هس��تند 
که به دلیل فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه 
وی نمی ش��ود برای آنها سند صادر کرد، این امالک به 

دسته های زیر تقسیم می شوند: 
عدم دسترس��ی ب��ه مالکان مش��اعی، در مواردی که 
مالکی��ت متقاضی، مش��اعی و تصرف��ات وی در ملک، 
مفروز اس��ت. مفقوداالثر بودن مالک؛ عدم دسترسی به 
مالک رس��می و در صورت فوت وی عدم دسترسی به 
حداقل یک نفر از ورثه کمی درباره هیات های رسیدگی 
بدانید.حل مشکل سند امالکی که شرایط قانون تعیین 
تکلیف اراضی و امالک فاقد سند داشته باشند از طریق 
هیات های حل اختالف این قانون انجام خواهد شد. در 
این هیات ها یک قاضی، ریی��س اداره ثبت یا قائم مقام 
وی و گاهی رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره 
جهاد کش��اورزی ی��ا قائم مقام آنان حض��ور دارند. این 
هی��ات یک دبیر هم دارد و این باید قبل از رس��یدگی 
هیات جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعالم کند و 

به هیات گزارش دهد. 
وقت��ی این هی��ات رای خود را صادر ک��رد، آن را در 
رسانه ها منتشر می کند، اداره ثبت اسناد محل ملک نیز 
موظف اس��ت این رای را در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی منتشر کند. البته 
اعتراض وارد اس��ت این موضوع در روس��تاها هم انجام 
ش��ده و عالوه بر انتش��ار آگهی، رای هیات هم منتشر 
می ش��ود. حال فرض بگیرید فردی به این رای اعتراض 
دارد، قانون برای وی حق اعتراض در نظر گرفته اس��ت 
ام��ا این فرد بعد از اعتراض فقط یک ماه هم وقت دارد 

که دادخواس��ت خود را به دادگاه تحویل دهد و گواهی 
دو ماه بعد از تاریخ انتشار آگهی حق دارد اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل ملک تسلیم کند و رسید بگیرد و 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل برساند. در این 
صورت ثبت منتظر می ماند تا رای دادگاه صادر شود. 

اگ��ر اعتراض در مهلت تعیین ش��ده انجام نش��ود یا 
اینکه اعتراض انجام ش��ود اما معترض در مهلت تعیین 
شده دادخواست خود را به دادگاه عمومی تقدیم نکند، 
اداره ثبت س��ند مالکیت را صادر می کند، البته در این 
زمان و ام��ا درباره زمین های وقفی هم فرد می تواند به 
دادگاه مراجع��ه و دادخواس��ت بده��د.  خرید و فروش 
س��اختمان های ساخته شده روی سندهای وقفی، یکی 
از دردسرهایی اس��ت که کند  شهروندان با آن روبه رو 
هستند. در قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانی فاقد 
س��ند، برای این س��اختمان ها هم تعیین تکلیف شده 
اس��ت.  اگر بخشی از س��اختمان در زمین وقفی باشد، 
هی��ات با موافق��ت اداره اوقاف با در نظ��ر گرفتن همه 
م��دارک و پس از تعیین قیمت قس��متی که متعلق به 
سازمان وقف اس��ت، در این باره اظهارنظر کرده و رای 

خود را صادر می کند. 

هزینه هایی که باید پرداخت شود
اگر کس��ی بخواهد تکلیف اراضی س��اختمانی بدون 
سند خود را مشخص کند باید یکسری هزینه ها را کنار 
این هزینه ها، معادل 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه ای 
معین شده بر مبنای برگ ارزیابی بپردازد. این هزینه ها 
ش��امل بهای دفترچه مالکیت و تعرفه س��ند می شود. 
البت��ه باید این را نیز بدانید که قیمت منطقه ای امالک 
مش��ابه تعیین دریافت و به حس��اب خزان��ه داری کل 
کشور واریز می شود. اگر ملک مورد تقاضا هیچ سندی 
نداشته باشد عالوه بر هزینه های که گفته شد باید فرد 
درخواست کننده مابه التفاوت هزینه ثبت و صدور سند 

اولیه را نیز طبق مقررات به حساب خزانه واریز کند.
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آشنایی با مجموعه قوانین ثبت اسناد و امالک)بخش نخست(
باب اول - ثبت عمومی

فصل اول - اعان ثبت و تحدید حدود
م��اده 9 در نقاطی که اداره ثبت موجود اس��ت از تاریخ 
اجرای این قانون و در س��ایر نقاط پس از تشکیل اداره یا 
دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به 
چند ناحیه تقس��یم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول 

واقعه در هر ناحیه اقدام می کند. 
م��اده 10 قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه 
حدود ناحیه مزبور و اینکه امالک واقعه در آن ناحیه باید 
به ثبت برس��د به وس��یله اعالن در جراید به اطالع عموم 
خواهد رس��ید. اعالن مزبور در ظرف 30 روز س��ه مرتبه 

منتشر می شود. 
ماده 11 از تاریخ انتشار نخستین آگهی مذکور در ماده 
10 تا 60 روز باید متصدفین به عنوان مالکیت و اشخاص 
مذکور در دو ماده ۲7 و 3۲ نس��بت به امالک واقع در آن 
ناحیه به وس��یله اظهارنامه درخواس��ت ثبت نمایند. اداره 
ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار نخستین آگهی 
مذکور صورت کلیه اش��خاصی را که اظهارنامه داده اند با 
نوع ملک و ش��ماره ای ک��ه از طرف اداره ثب��ت برای هر 
یک معین ش��ده در روزنامه ها آگه��ی نماید و این آگهی 
 ت��ا 60 روز فق��ط در دو نوب��ت به فاصله30 روز منتش��ر 

خواهد شد. 
مامور انتش��ار آگهی ها پس از انتش��ار و الصاق آگهی ها 
بای��د گواهی انتش��ار از کدخدای محل ی��ا ژاندارمری یا 
پاس��بان اخذ و تس��لیم اداره ثبت نمای��د و در این موارد 
کدخدا و س��ایر ماموری��ن دولتی باید ب��ه مامورین ثبت 

مساعدت نموده و گواهی الزم را به مامورثبت بدهند. 
تبصره: در مورد اراضی و امالکی که آ ثار تصرف مالکانه 
فعلی کس��ی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت 
از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق 
خود به عن��وان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از 

مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داش��ته باش��د چنانچه 
تقاضای ثبت نسبت به این قبیل امالک به یکی از عناوین 
مذکور در دو ماده ۲7 و 3۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت 
پذیرفته می شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور 
یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که 
تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محس��وب می شود داشته 

باشد. 
ماده 1۲ نس��بت به امالکی ک��ه مجهول المالک اعالن 
ش��ده اش��خاصی که حق تقاضای ثبت دارن��د می توانند 
ظرف دو س��ال از تاریخ اجرای این قان��ون تقاضای ثبت 
نماین��د و پس از گذش��تن مدت دوس��ال معامالت راجع 
به آن امالک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اس��ناد رسمی 
پذیرفته نمی ش��ود و ص��دی ۲5 از حق الثبت معمولی در 
موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت خواهد ش��د و نسبت به 
امالکی که آگهی نوبتی آن منتش��ر نشده از تاریخ انتشار 
آگهی نوبتی مذکور در م��اده 11 معامالت این امالک به 
هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اس��ناد رس��می 
پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ نخستین 
آگهی نوبتی ص��دی ۲5 از حق الثب��ت معمولی در موقع 

تقاضای ثبت عالوه دریافت خواهد شد. 
مواد 13 و 13 مکرر ملغی شده است. 

م��اده 14 تحدی��د حدود ام��الک واقعه در ه��ر ناحیه 
متدرجا ب��ه ترتیب نمره امالک مطاب��ق نظام نامه وزارت 
عدلیه به عمل می آی��د و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین 
برای روز تحدید حدود به وس��یله اعالن احضار می ش��وند 
- ای��ن اع��الن الاق��ل ۲0 روز قبل از تحدی��د حدود یک 
مرتب��ه در جرای��د منتش��ر می ش��ود ب��ه ع��الوه مطابق 
 نظام نام��ه وزارت عدلی��ه در مح��ل نی��ز اعالنی منتش��ر 

خواهد شد. 
ماده 15 اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا 
نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار 

شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. 
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نش��وند و به 
ای��ن جهت حدود ملک تعیین نگردد اعالن تحدید حدود 
نس��بت به آن امالک تجدید می ش��ود و اگ��ر برای مرتبه 
دوم نی��ز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نش��دند 
و تحدید ح��دود به عمل نیاید حق الثب��ت ملک دو برابر 

اخذ خواهد شد. 
تبصره هرگاه ح��دود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، 
تثبیت و معین باش��د تحدید حدود بدون انتشار آگهی با 
تبعی��ت از حدود مجاورین ب��ه عمل خواهد آمد و در این 
م��ورد در صورتی به دولت و ش��هرداری ی��ا حریم قانونی 
آنها باش��د تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های 
ذی رب��ط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور 

مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. 

فصل دوم - اعتراض
ماده 16 هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی 
داشه باش��د باید از تاریخ نشر نخستین اعالن نوبتی تا 
90 روز اقامه دعوی نماید. عرض حال مزبور مس��تقیما 
به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعالن نوبتی 

معین شده است تسلیم می شود.
 در مقاب��ل ع��رض حال باید رس��ید داده ش��ود. در 
صورتی که عرض حال در مدت قانونی داد ه شده باشد 
اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی 
است ارس��ال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که 
ع��رض حال خ��ارج از مدت داده ش��ده کتبا نظر خود 
را اظهارخواه��د کرد و به حاک��م محکمه ابتدایی محل 
می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظام نامه 
وزارت عدلیه رس��یدگی ک��رده و رأی دهد. رأی حاکم 

محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. 

فصل سوم - آثار ثبت
ماده ۲1 پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در 
دفتر امالک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر 

امالک داده می شود. 
م��اده ۲۲ همین که ملک��ی مطابق قان��ون در دفتر 
امالک به ثبت رس��ید دولت فقط کس��ی را که ملک به 
اسم او ثبت ش��ده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل 
گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده 
یا اینکه ملک مزبور از مالک رس��می ارثا به او رس��یده 

باشد مالک خواهد شناخت. 
در م��ورد ارث ه��م مل��ک وقت��ی در دفت��ر امالک 
ب��ه اس��م وارث ثبت می ش��ود ک��ه وراث��ت و انحصار 
آنه��ا مح��رز و در س��هم االرث بی��ن آنها تواف��ق بوده 
 ی��ا در صورت اخت��الف حکم نهای��ی در آن باب صادر

 شده باشد. 
تبص��ره حکم نهای��ی عبارت از حکمی اس��ت که به 
واس��طه طی مراحل قانونی یا به واس��طه انقضای مدت 
اعتراض و اس��تیناف و تمییز دعوای��ی که حکم در آن 

موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. 
ماده ۲3 ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک 
مج��رای آب یا چاه قنات  )اع��م از دائر و بائر( دارند به 

هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد. 
ماده ۲4 پ��س از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه 
درضم��ن جری��ان ثبت تضییع حقی از کس��ی ش��ده 
پذیرفته نخواهد ش��د ن��ه به عنوان قیم��ت، نه به هیچ 

عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی. 
م��اده  مطاب��ق   44 م��اده  در  مذک��ور  م��ورد  در 
 -106  -105 م��واد  در  مذک��ور  م��وارد  در  و   45
مق��ررات  مطاب��ق   117  -116  -109  -108  -107
 جزای��ی مذک��ور در ب��اب شش��م ای��ن قان��ون رفت��ار 

خواهد شد. 
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حقوق اینترنت وسایل تجاری: 
ش��بکه جهانی اینترنت یک شبکه جهانی اطالعات است 
و کل پیکره دانش بش��ری را دربر می گیرد. اس��تفاده از این 
اطالعات باید مطابق با پروتکل انتقال اطالعات باش��د. یکی 
از مهم تری��ن نهادهای حقوق تجارت عالئم بازرگانی اس��ت. 
امروز عالئم بازرگانی، طرح های صنعتی، اختراعات و گواهی 
اختراع��ات از اهمیت ویژه ه��ای برخوردارند. عالئم بازرگانی 
و طرح ه��ای صنعتی و گواهی اختراع��ات )Patent(  مورد 
حمایت قوانین کشورهای صنعتی است. در فعالیت اینترنت 
نیز عالئم بازرگانی و کارمایه های بازرگانی بسیار مهم هستند.  
ام��روز کار تجارت با اینترنت در کش��ورهای توس��عه یافته 
صنعتی به ویژه آمریکا بسیار وسیع و گسترده است. اینترنت 
یک واس��طه بزرگ برای فروش محصول و تولید اطالعات و 
یک بازار اقتصادی برای مذاکره اس��ت. به همین دلیل عالئم 
بازرگانی طرح های صنعتی و اختراعات و دیگراندیش��ه های 
پیش��رو اقتص��ادی و مالی ی��ا مدیریتی نیز م��ورد حمایت 
قانونگذاری اس��ت. کلیه عالئم بازرگانی، کلمات و نامه های 
بازرگانی چه ژنریک و چه تخیلی و چه س��اختگی باید مورد 
حمایت قانون گذار قرار گیرند تا مورد دستبرد اطالعاتی قرار 
نگیرند. کلمات ژنریک در آمریکا حمایت نمی شوند. درقانون 
ای��ران نیز برای کلمات ژنریک و حمایت از آنها قانون خاصی 
وجود ندارد: کلمات ژنریک مانند تلویزیون، توستر و صابون 
همه جا به کار می رود و کسی آنها را از لحاظ قانونی حمایت 
نمی کند. گاهی کلماتی در مقابل اسامی ژنریک به کار می رود 
مانند صابون نرم، نوش��ابه گازدار، الستیک عاجدار، اینها نیز 
کلمات ژنریک هستند که صفتی از کاال را نشان می دهد. آنها 
نیز مورد حمایت قانون گذار آمریکا قرار نگرفتند اما می توان 
آنها را ثبت ک��رد. درقانون ایران نیز کلمات ژنریک با صفت 
و کیفیت خاص مورد حمایت قانون گذار نیس��تند و هرکس 

می تواند آنها را مورد استفاده قراردهد. 
س��وال اینجاس��ت که از طریق اینترنت درایران می توان 
اطالعاتی را درباره تجاری یک ش��رکت به خارج از مرزهای 
ایران منتقل کرد؟ به نظر می رسد که اگر انتقال این اطالعات 
موجب ورود خسارت به یک شرکت شود از بابت مسئولیت 
مدنی بتوان از ش��رکت منتقل کننده اطالعات درخواس��ت 
خسارت کرد. اشکال برسر اثبات انتقال این اطالعات است که 

به نظر می رسد درمورد اینترنت به این سادگی نباشد. 
درخصوص کلم��ات ژنریک امروز یک زبان س��ایبرنتیک 
com. ،وجود دارد. کلماتی نظیر تلویزیون، صابون، نوش��ابه

Net.web، کلماتی هستند که به ظاهر معانی معمولی دارند 
و هیچ چیز مشترکی ندارند اما با توسعه اینترنت این کلمات 
»کلمات ژنریک« هس��تند و با آمدن اینترنت زبان س��ایبر 
Cyber زبان دوم ش��ده است.  بسیاری از مصرف کنندگان 
می پرس��ند که زبان سایبرنتیک یا س��ایبر چیست؟ گاهی 
می پرس��ند این کلمات چگون��ه به صورت عالئ��م بازرگانی 
درمی آیند؟ مطابق قان��ون فدرال آمریکا از لحاظ قانونی این 
کلمات مانند کلمات ژنریک مورد حمایت قانون گذار هستند 
و زبان سایبرنتیک در دنیای کامپیوتر و فضای اینترنت رشد 
کرده است.  چگونه عالمت بازرگانی درمورد web  و کلمات 
مورد اس��تفاده در اینترنت و کلم��ات ژنریک به کار می رود؟ 
قانون گذاران کشورهای صنعتی کوشش کرده اند که استفاده 
از برخی کلمات را مانند com.Net.web  منظم و قانونمند 
کنند و سوءاس��تفاده از این کلمات را برای بهره برداری های 
اقتص��ادی و تجاری ممنوع کنند.  کنگ��ره آمریکا در 1999 
قانون ضد سوءاستفاده از اینترنت را تصویب کرد تا بهره برداری 
غیرقانونی و وحشتناک از اینترنت را کنترل کند. این قانون 
بیشتر متمرکز روی نام ها و عالئم بازرگانی است و به شدت با 

دزدی عالئم و نام های بازرگانی مبارزه می کند. 
درحقوق اینترنت رابطه کلمات ژنریک یا عالئم و نام های 
بازرگانی بررسی می ش��ود. کلمات زیادی در اینترنت به کار 

می رود که با زبان سایبرنتیک ساخته اند. این یک زبان جدید 
است، برای درک این زبان تعاریف خیلی مهم هستند. 

کامپیوتر و زندگی خصوصی مردم 
درحق��وق خصوصی، حقوق ش��خصیت انس��انی یکی از 
رشته های حقوقی پیشرفته دنیاست. این حقوق از یکطرف 
با زندگی خصوصی مردم سروکار دارد و ازطرف دیگر مقررات 

حقوق بشر جهانی آن را مورد حمایت قرار می دهد. 
زندگی خصوصی اشخاص 

به طورکلی مطبوعات، رسانه های گروهی و کامپیوترها مجاز 
نیس��تند که زندگی خصوصی اشخاص را افشا کرده و بدون 
اجازه آنان وارد حریم زندگی خصوصی آنان شده یا عکس آنها 
را چاپ کنند. دراین مورد دادگاه های کشورهایی نظیر فرانسه، 
انگلستان و آمریکا آرای بسیاری را صادر کرده اند و مطبوعات 
و رسانه های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان و آمریکا آرای 
بسیاری را صادر کرده اند و مطبوعات و رسانه های گروهی را 
که بدون اجازه صاحبان آنها به انتش��ار زندگی خصوصی یا 

عکس آنها مبادرت ورزیده اند محکوم و جریمه کرده اند. 
مطابق ماده یک قانون مس��ئولیت مدنی ایران نیز از باب 
مسئولیت مدنی و ورود خسارت معنوی می توان مطبوعات، 
رسانه های گروهی یا خطوط کامپیوتری را که به افشای اسرار 
و زندگی خصوصی اشخاص بدون اجازه آنها می پردازند تحت 

تعقیب قانونی قرارداد. 
در کامپیوتر به ویژه خط��وط اینترنت به راحتی می توان با 
به دست آوردن س��ایت های ویژه به اسرار زندگی خصوصی 
اش��خاص پی برد، اما افش��ای آنان موج��ب تعقیب قضایی 

مرتکبین عمل خواهد شد. 
1� درحقوق بشر به طور کلی هرگونه تجاوز به حریم زندگی 
خصوصی اشخاص ممنوع اعالم ش��ده است. بنابراین چه از 
طریق کامپیوتر و خطوط اینترنت یا مطبوعات، افشای زندگی 
خصوصی اش��خاص دارای مجازات کیفری و در حقوق بشر 
به طور کلی منع ش��ده است.  سوء اس��تفاده از اینترنت برای 

افش��ای اسرار تجارتی و اقتصادی زندگی خصوصی اشخاص 
و انتشار انواع عکس ها و فیلم های خالف اخالق حسنه مطابق 

قانون 1999 کنگره آمریکا منع شده است. 
مطابق ماده یک قانون مس��ئولیت مدنی ایران هرکس 
بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان 
یا س��المتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا 
به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده 
اس��ت، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی 
شود مس��ئول جبران خسارت ناش��ی از عمل خود است. 
باتوجه به ماده فوق اگر از طریق کامپیوتر و اینترنت عالئم 
تجاری یا اختراعات یا آثار هنری، علمی، صنعتی دیگران 
به س��رقت برود یا مورد اقتباس ق��رار بگیرد مرتکب قابل 
تعقیب قانونی است و باید جبران خسارت کند. همچنین 
اگر از طریق رایانه و اینترنت به زندگی خصوصی اشخاص 
لطمه وارد  ش��ود و آنها دچار زیان ش��وند، این زیان، زیان 
معنوی اس��ت و واردکننده زیان از بابت خس��ارت معنوی 
و مس��ئولیت مدنی باید جبران خس��ارت کن��د.  بنابراین 
کلی��ه دس��تاوردهای علم��ی، صنعتی، هن��ری، تجاری و 
اقتصادی اش��خاص نبای��د مورد سوءاس��تفاده اینترنت یا 
رس��انه های گروهی یا اختراعات بع��دی قراربگیرد.  امروز 
کشورهای پیش��رفته صنعتی با تصویب قانون به حمایت 
از حقوق مردم دربرابر حقوق اینترنت و امواج یا ماهواره ها 
می پردازند. هرنوع نصب ش��نود یا استراق س��مع از طریق 
دس��تگاه های پیشرفته الکترونیک ممنوع است و مرتکب، 
طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تعقیب خواهد 

بود. 
امید است انسان در سایه پیشرفت های جدید از حمایت 
قان��ون و فرش��ته عدالت برخوردار بوده و مردم کش��ور ما 
نیز با کوش��ش فراوان برای اکتساب علوم وفنون جدید از 
پشتیبانی قوانین و دستگاه های قضایی برای حفظ حرمت 

اسرار و زندگی خصوصی خود برخوردار باشند.

نهادهای جدید حقوقی در دنیای صنعتی )بخش پایانی(
دکتر محسن فرشاد 
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بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل 
ش��رکت گاز استان بوش��هر از مصرف 5  میلیارد 
و 8۲9 میلیون مترمکعب گاز توس��ط مشترکان 
این شرکت طی نیمه نخست سالجاری خبر داد.

مهندس غالمعباس حس��ینی تصریح نمود: این 
می��زان مصرف در بخش ه��ای مختلف از جمله 
صنعتی، تج��اری ، نیروگاهی، خانگی و ... حاصل 
گردیده که در این میان ، صنایع استان بیشترین 
س��هم گاز مصرفی را به خود اختصاص داده اند.

ایش��ان در همین ارتباط با اشاره به ظرفیت های 

باالی اس��تان در بخش توس��عه زیرساخت های 
صنعتی ، تصریح نمود: بی شک با افزایش گازرسانی 
در این بخش ، بستری مناسب جهت پیشرفت و 
توسعه دو چندان استان و نیز ایجاد اشتغال هرچه 
بیش��تر نیروهای جوان و کارآمد هم استانی مهیا 
می گردد که بر همین اساس گازرسانی به صنایع 
یک��ی از وظایف و اولویتهای اصلی این ش��رکت 

محس��وب شده و با توجه به صنعتی بودن استان 
و وجود تاسیس��ات عظیم صنعتی در منطقه ، با 
جدیت در دستور کار قرار دارد.مدیر عامل شرکت 
گاز استان بوشهر در ادامه پیرامون جزییات فروش 
گاز به مشترکین استان نیز اظهار داشت: طی نیمه 
نخست سالجاری ، پتروشیمی های استان مشتمل 
بر 11 پتروشیمی از جمله پتروشیمی های زاگرس 

و پردیس ،  3770 میلیون  متر مکعب گاز مصرف 
نموده اند که این میزان ، معادل 65 درصد از گاز 
مصرفی اس��تان در بازه زمانی یاد شده می باشد.

مهندس حسینی با اشاره به جایگزینی گاز طبیعی 
با س��وختهای فس��یلی در صنایع عمده استان با 
هدف کاهش آالینده های زیس��ت محیطی بیان 
داشت : واحد های تولیدی عمده صنعتی از جمله 

کارخانه های تولید س��یمان و ف��والد نیز مصرف 
کنن��ده بالغ بر 144 میلیون متر مکعب گاز بوده 

اند .

در 6 ماهه نخست امسال صورت گرفت؛

مصرف 5 میلیارد و 829 میلیون متر مکعب گاز توسط مشترکین گاز استان بوشهر 

گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز- به 
گزارش روابط عمومي، دومین جلسه مدیریت 
بحران گاز گلس��تان با حض��ور مدیرعامل و 
اعضای جلس��ه برگ��زار و درخصوص اهداف 
جلس��ه و انج��ام تمهی��دات الزم و ضروری 

ب��ه منظور تامین گاز پایدار و مس��تمر برای 
ماههای س��رد س��ال بحث و تبادل نظر شد. 
در آغازجلس��ه میرش��اهدهی دبیر مدیریت 

بحران شرکت گاز استان گلستان ضمن خیر 
مقدم ، با تش��ریح اهداف جلسه ، گزارشی از 
اهم فعالیتها واقدامات انجام ش��ده در حوزه 

مدیریت بحران  ارائه نمود. در همین راس��تا 
مدیرعام��ل و رئی��س مدیریت بح��ران  گاز 
گلستان در خصوص نتایج  این نشست گفت: 

دراین جلس��ه مقرر ش��د در زمینه  تکمیل 
ترمیم و بازس��ازی لوله ها ونقاط آسیب پذیر 
هرچه س��ریعتر کار ترمیم و بازس��ازی انجام 
پذیرفته و روند پیش��رفت بصورت مس��تمر 

گزارش گردد. 

در جلسه مدیریت بحران  شرکت گاز استان گلستان  بر انجام تمهیدات الزم برای تامین گاز پایدار تاکید شد

اه�واز- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
محم��ود جانقربان در احکام��ی جداگانه 
ب��ه س��مت  را  عل��ی ش��اهزاده  محم��د 
مدیریت طرح های توس��عه پس��ت های 
برق ، منصور نعیم��ی مدیریت طرح های 

توس��عه خطوط ب��رق ، ش��اپورکاظم پور 
مج��ری س��اختمانی پس��ت ه��ا ، نیم��ا 
دریاپور مجری توس��عه و ترمیم پست ها 

و خطوط و ش��هرام رشیدیان را  به سمت 
مدیر دفت��ر طراحی و نظ��ارت خطوط و 
پس��ت ه��ای معاونت طرح های توس��عه 

ب��رق منصوب کرد. در حکم انتصاب افراد 
یادشده آمده است: امید است با استعانت 
از خداوند متع��ال و رعایت تقوای الهی ، 

ضمن برنامه ری��زی  دقیق و بهره گیری 
از توان کارشناس��ان آن واحد نس��بت به 
انجام وظایف محوله در راس��تای خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 

موفق و موید باش��ید .

5 انتصاب در معاونت طرح های توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان 

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر 
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: رونق 
گردشگری دریایی در این استان می تواند اقتصاد 
منطق��ه را متحول و در زندگی س��احل نش��ینان 
تاثی��ر مثبت��ی بگذارد.به گزارش واح��د اطالعات 
واخب��ار روابط عمومی اداره کل بنادر ودریا نوردی 
استان هرمزگان، نخستین جلسه طرح ساماندهی 
س��فرهای دریایی ویژه ن��وروز 95 به میزبانی بندر 

شهید رجایی و با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف 
طرحهای سنوات گذشته برگزار شد.در این جلسه 
که ب��ا حضور جمع کثیری از دس��ت ان��درکاران 
طرح ویژه س��فرهای دریایی برگزار ش��د، "مهدی 
نوفرستی" معاون امور دریایی این اداره کل ضمن 

تشریح اقدامات صورت گرفته در سالهای گذشته بر 
لزوم برخورد جدی و جلوگیری از تردد شناورهای 
غیر مجاز تاکید کرد.وی همچنین برگزاری جلسات 
متعدد با فرماندهان شناورها، متصدیان حمل و نقل 
دریایی و جلسات توجیهی ویژه همراهان ناجی در 

راس��تای ایمن  سازی سفرهای دریایی را از جمله 
اقدامات مهم حوزه کاری خود برش��مرد."ابراهیم 
ایدنی" مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
نیز که به عنوان رییس س��تاد تسهیالت سفرهای 
دریایی استان، اداره این جلسه را عهده دار بود، طی 

س��خنانی اظهار داشت: توسعه گردشگری دریایی 
یکی از رئوس مهمی اس��ت که ضمن پرداختن به 
آن می بایست اقتصاد منطقه را متحول و در زندگی 
ساحل نشینان تاثیر گذارد.ایدنی در بخش دیگری 
از س��خنان خود خواستار فعال شدن کمیته های 
مختلف ستاد تسهیالت نوروزی شد و تصریح کرد: 
در بحث گردشگری دریایی می بایست متولیان امر 

نیز در کنار این فعالیت ها قرار گیرند.

ایدنی مطرح کرد

بهره مندی اقتصاد منطقه از رونق گردشگری دریایی

ام�روز-  فرص�ت  خبرن�گار  اراک- 
حجت االس��الم عباس��یان گف��ت: از حی��ث 
درآم��د موقوفات در اس��تان تنه��ا 7 درصد 
درآمد برای برگزاری مراس��م عزای حسینی 
وقف ش��ده که از این حیث اس��تان مرکزی 
جزو اس��تان های ضعیف به شمار می رود که 
امیدس��ت با مس��اعدت واقفان در این امر پر 
رنگ تر ظاهر شویم. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف وامورخیریه اس��تان مرکزی، 
حجت االس��الم آیت اهلل عباس��یان، مدیرکل 

اداره اوقاف و امور خیریه اس��تان مرکزی،در 
نشست خبری سوگواره بصیرت عاشورایی که 
با حضور اصحاب رس��انه استان برای سومین 
س��ال متوالی برگزار شد، گفت: خبرنگاران و 
اصحاب رسانه رس��الت خطیری در راستای 
تروی��ج و تبلیغ فرهنگ عاش��ورایی بردوش 
دارند و می توانند ش��ور و نشاط قابل توجهی 

را به جلسات اباعبداهلل)ع( بدهند.وی با بیان 
این مطلب که در طول تاریخ برپایی مجالس 
اباعبداهلل)ع( از اهمیت باالیی برخوردار بوده، 
اظهار کرد: قیام ایش��ان جه��ت احیای دین 
بود و اگر قرار اس��ت دین مبین اس��الم احیا 
و برای همیش��ه تاریخ زن��ده و جاودان بماند 
باید نهضت ایش��ان همواره با ش��ور و شعور 

وصف ناپذیر برگزار ش��ود.این مقام مسئول با 
اشاره به فرمایش امام راحل که فرمودند؛»این 
مح��رم و صفر اس��ت که اس��الم را زنده نگه 
داشته اس��ت« گفت: امام حسین)ع( با قیام 
خویش اس��الم ناب محمدی را ترویج و زنده 
نگهداشت و از ترویج و تحریف اسالم ناب به 
اس��الم اموی جلوگیری کرد، تمامی مردم از 

جمله علمای عظام، اصحاب رسانه، مسئوالن 
امر باید با ارائه برنامه های جذاب و نو به ترویج 
فرهنگ عاشورایی کمک کنند و زمینه قوام 

این نهضت را فراهم آورند.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان مرکزی: 

تنها ۷ درصد موقوفات استان به عزای حسینی اختصاص دارد

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار اصفهان گفت: فاز اول خط یک مترو ش��هر اصفهان به طول 11 کیلومتر با حضور 
وزیرکش��ور به بهره برداري مي رس��د. دکتر مهدي جمالي نژاد گفت: فاز اول خط یک مترو حدفاصل ایستگاه قدس در خیابان امام 
خمیني)ره( تا ایستگاه شهدا به طول 11 کیلومتر با حضور وزیر کشور و معاونانش به صورت رسمي آغاز به کار مي کند.وي با اشاره 
به اینکه در ابتداي راه اندازي، مترو به مدت سه ساعت به شهروندان سرویس دهي مي کند، افزود: با افزایش واگن هاي مترو ساعات 
خدمات رساني به شهروندان افزایش مي یابد.شهردار اصفهان اظهار کرد: از ابتدا تاکنون براي فاز اول خط یک مترو 1400 میلیارد 
تومان هزینه شده است.جمالي نژاد با اشاره به اینکه خط یک مترو به طول ۲0.۲ کیلومتر حدفاصل ایستگاه قدس تا ایستگاه دفاع 
مقدس شامل ۲0 ایستگاه است، تصریح کرد: خط یک مترو در 3 فاز به بهره برداري و در اختیار شهروندان قرار مي گیرد.وي با تاکید 
بر اینکه فاز اول خط یک مترو از ایستگاه قدس تا شهدا هفته جاري به بهره برداري مي رسد، خاطرنشان کرد: فاز دوم خط یک مترو 

از ایستگاه شهدا تا ایستگاه تختي به طول یک کیلومتر در نیمه اول سال آینده راه اندازي مي شود.

شهردار اصفهان:
فاز اول خط یک مترو با حضور وزیر کشور به بهره برداري مي رسد

 خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی لرستان گفت: بیش از هزار و 300 
روس��تای لرس��تان طرح هادی مصوب دارند. فرهاد خاکی پور با اشاره به اینکه هیچکس نمی تواند نقش اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی روستا در کشور را نادیده بگیرد عنوان کرد: دو مسئله اقتصاد و اشتغال در کشور ما بسیار 
حائز اهمیت بوده بطوریکه بحث اقتصاد مقاومتی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی لرستان تولیدات روستاییان را تضمین کننده سالمت جامعه دانست و بیان داشت: این محصوالت بخش 
مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند. خاکی پور با بیان اینکه جمعیت روستایی لرستان 10 درصد از 
میانگین کشوری باالتر است ادامه داد: در لرستان هزار و 561 روستای باالی ۲0خانوار وجود دارد. وی با اشاره به اینکه 
9۲ درصد از جمعیت روستایی استان در روستاهای باالی ۲0 خانوار ساکن هستند تصریح کرد: تا امروز هزار و 387 

روستای لرستان طرح هادی مصوب دارند و طرح هادی 117 روستای دیگر نیز در دست تهیه است. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی لرستان:
بیش از ۱۳۰۰ روستای لرستان طرح هادی دارند

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفای شهرستان قدس از اجرای عملیات لوله گذاری در ۲0متری ولیعصر و بلوار 
مرزبانان و ترمیم نوار خط انتقال چاه جدید االحداث شهرک دانش شهرستان قدس خبر داد.مهدی شمس آبادی گفت: در راستای 
ساماندهی انشعابات غیرمجاز منطقه و کاهش هدر رفت آب آشامیدنی و شکستگی های مستمر مناطقی که فاقد شبکه اصلی آب 
می باشند این امور انجام عملیات لوله گذاری در شهرک راه آهن واقع در بلوار مرزبانان و ۲0متری ولیعصر را آغاز کرد.شمس آبادی ادامه 
داد: حجم این عملیات به طول 500متر شامل اقطار 160 و 110پلی اتیلن می باشد و با اجرای عملیات مذکور حدود ۲00  انشعاب 
غیرمجاز تبدیل به مجاز و ساماندهی می شود.مدیر امور آبفای شهرستان قدس همچنین از اجرای عملیات ترمیم نوار خط انتقال چاه 
جدید االحداث شهرک دانش این شهرستان خبر داد.وی گفت: با توجه به لزوم اجرای خط انتقال چاه جدید االحداث شهرک دانش 
که به منظور افزایش ضریب اطمینان تامین آب شرب شهرک دانش اجرا شده است و با در نظر گرفتن تاکید بخشداری شهرستان 
قدس مبنی بر ساماندهی نوارهای حفاری حاصل از اجرای هر گونه عملیات لوله گذاری، اجرای عملیات ترمیم نوار حفاری چاه مذکور 
به طول ۲00متر تحت نظارت معاونت فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان قدس و توسط امور آبفای شهرستان قدس به انجام رسید.                   

عملیات لوله گذاری و ترمیم نوار حفاری در شهرستان قدس انجام شد
کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر منطقه 5 ش��هرداری کرج از اجرای عملیات جدول گذاری به طول هزار و ۲00 متر 
مربع در برخی معابر سطح این منطقه خبر داد و گفت: عملیات مذکور با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال به اجرا درآمد.عباس 
سعیدی کیا عنوان کرد: حوزه عمران منطقه 5 شهرداری کرج با هدف مناسب سازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابان های 
سطح منطقه و تسهیل در تردد و عبور و مرور شهروندان عملیات جدولگذاری را به طول هزار و ۲00 مترمربع اجرایی کرد. مدیر 
منطقه 5 شهرداری کرج، اظهار داشت: ساماندهی و زیباسازی فضاهای شهری، هدایت و جمع آوری آبهای سطحی ، ارتقاء سطح 
کیفی معابر و خدمات رسانی هر چه بیشتر به شهروندان از دیگر اهدافی بود که در عملیات مذکور به دنبال محقق شدن آنها 
بودیم.س��عیدی کیا افزود: بر این اس��اس، پس از بررسی و مطالعات کارشناسی، عملیات جدول گذاری خیابان های آزاد ملکی، 
عبدلی و مفتح ) کوچه دولت آبادی ( با همکاری حوزه عمران منطقه 5 شهرداری کرج انجام شد.جدولگذاری خیابان های گالیل، 
کوچه 106  و ابوذر ، خیابان سمیه  از دیگر اقدامات حوزه مذکور بود که این مسئول به آنها اشاره کرد و گفت:  در این عملیات به 
طور کل 1000 متر جدولگذاری کانیو در دستور کار قرار گرفت که با اعتباری بالغ بر هفتصد و پنجاه میلیون ریال به اتمام رسید. 

هزار و 2۰۰ مترمربع از معابر منطقه 5 کرج جدول گذاری شد

ایام- خبرن�گار فرصت ام�روز- آخرین وضعیت 
مسیرهاي ارتباطي اس��تان ایالم بررسي و ایمن سازي و 
تس��هیل تردد زائران آقا ابا عبداله الحسین )ع( در جلسه 

ش��وراي راهداري اداره کل راه وشهرس��ازي استان ایالم 
م��ورد تاکید قرار گرفت. به گ��زارش روابط عمومي اداره 
کل راه وشهرسازي استان ایالم در این جلسه که با حضور 

مدیرکل راه وشهرسازي استان ایالم، مدیران حوزه هاي 
مختلف ، روس��اي ادارات راه وشهرس��ازي شهرستانهاي 
اس��تان و روس��اي س��تادي برگزار گردید برلزوم سعي و 

تالش بیش��تر همکاران راه وشهرسازي استان در جهت 
افزایش ایمني مسیرهاي ارتباطي استان در ایام ماههاي 
مح��رم وصفر که ت��ردد زائران آقا ابا عبداله الحس��ین به 
اس��تان ایالم و مرز بین المللي مه��ران افزایش پیدا مي 

کند تاکید شد.

بررسي آخرین وضعیت مسیرهاي ارتباطي استان و تاکید بر ایمن سازي و تسهیل تردد زائران آقا ابا عبداله الحسین )ع( 
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