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گزارشی از زیبایی های جزیره هرمز؛ نگین سرخ جنوب

پاشین بریم جزیره

در اینجـا واژه  » فصـل «  اصطالحـا 
مورد اسـتفاده قرار گرفته و لزوما 
دوره آن بـه میـزان ماه هـای یک 
فصـل نیسـت. به عنـوان مثـال، 

تعطیـالت 22 بهمـن یا نـوروز فصل شـلوغی اسـت، در 
صورتی کـه چند روزی بیشـتر بطـول نمی انجامد. معموال 
ایـن فصول برای مقاصد گوناگون، متفـاوت و حتی متضاد 
اسـت به عنوان نمونه، در بازار ایران کشور ترکیه در فصل 
زمسـتان در Low Season قـرار دارد حال آنکه کشـور 

 .High Season امارات متحده عربی – دبی در

رئیـس سـازمان میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری گفت: 
بـرای تقویت گردشـگری به عنوان 
بهترین راهکار جهت خروج اقتصاد 

ایـران از رکـود 900 پروژه با اعتباری معـادل 30 هزار میلیارد 
تومان در گردشـگری توسـط بخـش خصوصی در حـال اجرا 
است. مسعود سلطانی فر افزود: 900 پروژه ای که توسط بخش 
خصوصی در گردشگری کشور در حال اجرا می باشد حدود 45 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

 فصل های گردشگری 
و هزینه های سفر
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 900پروژه گردشگری توسط 
بخش خصوصی درحال اجرا است
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رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری گفت: برای تقویت گردش��گری به عنوان 
بهتری��ن راه��کار جهت خ��روج اقتصاد ای��ران از رکود 
900پروژه با اعتباری معادل 30 هزار میلیارد تومان در 
گردشگری توسط بخش خصوصی در حال اجرا است. 

مس��عود س��لطانی فر افزود: 900 پروژه ای که توسط 
بخ��ش خصوصی در گردش��گری کش��ور در حال اجرا 
می باش��د حدود 45 درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته 

است. 
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: در سند چشم انداز 
20 ساله که از سال 1384 شروع شده است پیش بینی 
ش��ده تا در س��ال 1404 به 30 میلیارد دالر در بخش 
گردشگری درآمد دست پیدا کنیم اما با وجود گذشت 
10 س��ال و باوجود رشد چشمگیر این صنعت در ایران 

هنوز 50 درصد از اهداف چشم انداز عقب هستیم. 
وی ادامه داد: برای اینکه در 10 س��ال آینده بتوانیم 
به نرخ 20 میلیون گردش��گر خارجی دست پیدا کنیم 
باید تمهیداتی بیندیش��یم تا رش��د 12 درصد س��االنه 

فعلی را با همین میزان شتاب به پیش ببریم. 
وی یادآور شد: در حالی که سال گذشته نرخ افزایش 
ورود گردش��گر خارجی به طور میانگی��ن در دنیا 6.4 
درص��د و در آس��یا پنج درص��د بوده اس��ت، در ایران 
توانس��ته ایم با آمار چشمگیر 12 درصد یعنی سه برابر 

رشد جهانی چشم ها را به خود خیره کنیم. 
س��لطانی ف��ر پنجش��نبه همچنی��ن در بازدی��د از 
دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، بان��ک، بیمه و 
خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری در کیش افزود: ب��ا لغو تحریم ها فضای 
خوبی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
طرح های مختلف بیش از گذش��ته فراهم خواهد شد و 
محدودیت هایی که تاکنون بر کش��ور اعمال شده بود؛ 

برداشته می شود. 
وی ادامه داد: در 2 سال اخیر با تالش و تدبیر دولت 
به ویژه رئیس جمهوری مش��کالتی برطرف شده است و 
امیدواریم با فضای جدید مش��کالت موجود بر س��رراه 

توسعه نیز برداشته شود. 
مع��اون رئیس جمه��وری اف��زود: یک��ی از مهم ترین 
بخش های��ی ک��ه در پس��ا تحریم بی��ش از بخش های 
دیگر از فضای موجود تأثیر خواهد گرفت گردش��گری 
اس��ت، در 2س��ال گذش��ته با رویکرد مثب��ت دولت و 

رئیس جمهوری بر گس��ترش تعامل با کش��ورها تأکید 
شده و ورود گردشگران به کشور افرایش یافته است. 

سلطانی فر به رشد ورود گردشگران در 2 سال اخیر 
اش��اره کرد و گفت: میانگین رش��د ورود گردش��گر به 
کشور 12 درصد افزایش داشته و این درحالی است که 
رش��د گردش��گر در دنیا 4.6 درصد و در آس��یا پنج 
درص��د بوده که در دوره 2س��اله فعالیت دولت تدبیر و 

امید این میزان سه برابر رشد جهانی است. 
وی اظهارداش��ت: با وجود این میزان رشد و با توجه 
به مشکالت موجود از س��ال های قبل، هنوز تا رسیدن 
به اهداف س��ند چشم انداز 20 س��اله و افق 1404 که 
باید میزبان 20میلیون گردشگر خارجی باشیم؛ فاصله 

داریم. 
سلطانی فر تصریح کرد: برای رسیدن به رشد نیازمند 
انجام یکس��ری اقدامات در حوزه های مختلف هستیم، 
تس��هیالتی که باید در زمینه صدور ویزا و شرایط سهل 
برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود قدم های 

مؤثری دراین مسیر است. 
وی گفت: صدور وی��زای فرودگاهی برای اتباع 190 
کش��ور از آن جمله است، تا حدود یک سال پیش این 
ویزا 15 روزه بود و 15روز هم قابل تمدید، این زمان به 
30روز افزایش یافته و براساس مصوبه دولت و خواست 
م��ا وزارت امور خارجه ملزم ش��ده اس��ت تا ظرف یک 
س��ال آینده ویزای الکترونیک راه اندازی کند، عالوه بر 

این موضوع با هماهنگی با س��فیران و کنسولگری های 
سراس��ر دنیا مذاکرات صورت گرفته و قرار ش��د صدور 

ویزا با سهولت و سرعت بیشتری انجام گیرد. 
س��لطانی فر از لغو روادید برخی کش��ورها خبرداد و 
افزود: با حفظ شرایط سیاسی و امتیاز متقابل در آینده 
به مرور این برنامه عملیاتی خواهد ش��د، دس��تگاه های 
مختلف 12 تا 28 کش��ور در این زمینه پیشنهاد دادند، 
چون در مذاکره هس��تیم اعالم اس��امی کشورها به بعد 

موکول می شود. 

 افزایش ساخت هتل های 4 و 5 ستاره و 
بسته های سرمایه گذاری 

وی یک��ی دیگ��ر از اقدام ه��ای مه��م ب��رای ارتقای 
گردشگری را افزایش مراکز اقامتی و هتل ها عنوان کرد  
و افزود: برای اینکه تعداد گردشگران در 10 سال آینده 
ب��ه مرز 20 میلیون نفر برس��د نیازمن��د افزایش مراکز 

اقامتی و هتل ها از نوع چهار و پنج ستاره هستیم. 
به گفته س��لطانی فر، از میان یک هزار و 100 هتل 
کش��ور، 130 هت��ل چهار و پنج س��تاره هس��تند و از 
آنجا که گردش��گران خارجی عالقه مند به اس��تفاده از 
هتل های��ی با درجه های باال هس��تند باید این تعداد به 
400 هت��ل افزایش پیدا کند و نیاز اس��ت س��االنه 25 
ت��ا 30 هتل چهار و پنج س��تاره به تعداد موجود اضافه 
ش��ود، برنامه ریزی های خوبی ص��ورت گرفته و تعداد 

زیادی مجوز دراین راستا صادر شده است. 
س��لطانی ف��ر گفت: آم��وزش نیروی انس��انی، دفاتر 
جذب و اطالع رس��انی خارجی، توس��عه شبکه حمل و 
نقل هوایی و فرودگاهی از اقدامات دیگری است که در 

قالب بسته سرمایه گذاری تنظیم شده است. 
وی درمورد بس��ته سرمایه گذاری پیشنهادی سازمان 
میراث فرهنگ��ی گفت: حدود یک ه��زار و 500 طرح 
با برآوردی مع��ادل 30 میلیارد دالر )97 هزار میلیارد 
تومان( ش��امل هتل ه��ا و مراکز اقامتی در این بس��ته 
اس��ت، ایجاد بازارچه های صنایع دستی در پایگاه های 
مه��م و مناط��ق می��راث جهان��ی از دیگر م��وارد این 
بس��ته اس��ت، این بس��ته به زبان انگلیس��ی در اختیار 
س��رمایه گذاران بخ��ش خصوص��ی داخل��ی و خارجی 
ق��رار دارد که در ص��ورت فراهم ش��دن زمینه ها و لغو 
تحریم ها سرمایه گذاران می توانند از این فرصت طالئی 
اس��تفاده کرده و اقدام به س��رمایه گذاری کنند. معاون 
رئیس جمهوری اظهارداش��ت: در ش��رایط کنونی و در 
بخش گردش��گری بی��ش از 900 طرح ب��ا اعتبار300 
ه��زار میلیارد ریال در حال اجراس��ت. وی تأکید کرد: 
یکی از بخش های مهم فعال حوزه گردش��گری است و 
به طور یقین حوزه گردش��گری می تواند محرک خروج 
اقتصاد ایران از رکود باش��د. س��لطانی فر در پاس��خ به 
سؤال خبرنگار ایرنا درمورد اظهارات تشکل های صنفی 
و اینک��ه می��راث فرهنگ��ی موافق با حض��ور و فعالیت 
بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری 
نیس��ت، افزود: نشست چند ساعته در روزهای اخیر در 
این راستا برگزار و سوء تفاهم ها رفع شد، آیین نامه ای 
که در دولت تصویب شده یکی از افتخارات دولت است. 
وی گفت: بر اساس این آیین نامه صنعت گردشگری 
هویت مس��تقلی پیدا می کند و به عن��وان صنعتی که 
قانون خاص دارد و در عرصه های مختلف فعال خواهد 
بود، تمام تش��کل ها بر اس��اس شرایط خوب موجود در 
آیی��ن نامه به ویژه م��اده 25 پذیرفته اند که همکاری و 
همیاری خوبی با سازمان میراث فرهنگی داشته باشند. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی بخش گردشگری را 
اولویت برنامه شش��م دانس��ت و افزود: ب��ا توجه به این 
موض��وع می توان از ظرفیت بخ��ش خصوصی به عنوان 
گنج پنهان برای رش��د و توس��عه فرهنگی و اقتصادی 
اس��تفاده کرد، با شفاف کردن بند بند آیین نامه و رفع 

ذهنیت ها مشکالت موجود برطرف خواهد شد. 

معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: پس از 
توافق هس��ته ای، دی��وار بی اعتمادی س��رمایه گذاران 
خارجی از میان برداش��ته ش��د و آنان اکنون مش��تاق 

حضور در ایران هستند. 
س��عید ش��یرکوند اظه��ار داش��ت: پ��س از برج��ام 
عالقمندی س��رمایه گ��ذاران خارجی و حت��ی ایرانیان 
خارج از کشور برای حضور در ایران افزایش یافته است. 
وی گفت: درگذش��ته اغلب آنان حتی بررسی شرایط 
سرمایه گذاری در ایران را انجام نمی دادند؛ به طور مثال 
در س��ال 90 کسی انگیزه ای نداش��ت چرا که احساس 

می کرد راه ورود برای آنان بسته است. 

معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اف��زود: پس از 
برجام این انگیزه برای حضور در ایران از جانب سرمایه 
گذاران خارجی ایجاد ش��ده اس��ت اما باید در کنار این 
امر جاذبه ه��ای حضور آنان را فراهم کنیم. ش��یرکوند 
اظهار داش��ت: در حوزه گردش��گری دو موضوع آمدن 
گردشگران و سرمایه گذاری در این بخش دارای اهمیت 
اس��ت. وی گفت: طی دو سال گذشته سعی شده تا در 
ایجاد جاذبه در صنعت گردشگری و ترغیب گردشگران 
برای س��فر به ایران، اقدامات مناس��ب و مطلوبی انجام 
دهی��م. معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: این 

ام��ر به گون��ه ای بوده که با نگاهی به آمار گردش��گران 
خارجی به ویژه اروپایی ها؛ مشاهده خواهید کرد که از 

رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. 
ش��یرکوند ادامه داد: رش��د گردش��گران اروپایی در 
کش��ور به گونه ای اس��ت که نمی توان به درصد عنوان 
کرد مگر اینکه بگوییم چند برابر شده است. وی یادآور 
شد: گردش��گران برای ورودش��ان به کشورهای هدف، 
شاخص هایی را همچون امنیت، فرهنگ منطقه، امکان 
گذران��دن ایام، برآورده ش��دن نیازها و غی��ره در نظر 
می گیرند. شیرکوند درمورد آمار گردشگران خارجی از 
ابت��دای دولت یازدهم گفت: به عنوان نمونه از کش��ور 
آلمان، افرادی که با ویزای گردش��گری وارد جمهوری 

اس��المی ایران شده اند در سال 93 نسبت به سال 92، 
س��ه برابر ش��ده اند و این رقم در مقیاس اروپا دو و نیم 
برابر شده است. وی اظهار داشت: هم اکنون با توجه به 
تمهیدات اندیش��یده شده برای تس��هیل در امر جذب 
گردش��گران، صدور ویزا به آن��ان در مدت کمتر از 24 
انجام می ش��ود. مع��اون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
افزود: سعی شده تا شرایط الزم برای جذب گردشگران 

خارجی هرچه بیشتر فراهم شود. 
وی ورود قط��ار گردش��گران خارجی به کش��ور را به 
عنوان یک نش��انه ب��زرگ در اهتمام س��ازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد. 

معاون سازمان میراث فرهنگی: 

برجام دیوارهای سرمایه گذاری خارجی را برداشت

سلطانی فر: 

900پروژه گردشگری توسط بخش خصوصی در حال اجرا است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان گفت: بیش از یک میلیون و 600 هزار 
گردشگر در هفت ماهه گذشته از بناهای تاریخی ثبت 

جهانی در استان دیدن کردند. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی پایگاه های ثبت جهانی 
میراث فرهنگی اس��تان اصفهان، »فری��دون الهیاری« 

افزود: از این تعداد نزدیک به 400 هزار نفر، گردش��گر 
خارجی و مابقی گردشگر داخلی بودند. وی با اشاره به 
اینکه بناهای تاریخی ثب��ت جهانی اصفهان در مهرماه 
س��ال جاری گردش��گران زی��ادی را میزبان��ی کردند، 
افزود: بیش از 60 هزار گردش��گر خارجی از کشورهای 
ایتالیا، روس��یه، آلمان، فرانسه و کشورهای شرق آسیا 

از این بناه��ا دیدن کردند. مدی��رکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان، بیشترین 
بازدید کننده از بناهای ثبت جهانی را از باغ فین کاشان 
اع��الم کرد و افزود: 753ه��زار و 725 نفر در مدت یاد 
ش��ده از این مجموعه دیدن کردند. به گفته وی، 446 
ه��زار و 227 نفر از مجموعه میدان امام ش��امل عالی 

قاپو، مس��جد امام و مسجد ش��یخ لطف اهلل، 345 هزار 
و 28 نفر از چهلس��تون و 59 هزار نفر از مسجد جامع 
اصفهان دیدن کرده ان��د. مجموعه میدان امام اصفهان، 
مس��جد جامع، چهلس��تون و باغ فین کاشان از جمله 
 بناهای تاریخی استان اصفهان است که به ثبت جهانی 

رسیده اند. 

در 7 ماهه گذشته

بیش از 1.6میلیون گردشگر از بناهای تاریخی ثبت جهانی اصفهان دیدن کردند
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هوا که رو به س��ردی می رود، ه��وای جنوب بدجور 
به س��ر آدم می زند. گرمای سرس��ام آور جنوب که این 
روزها جاکن ش��ده و فعال رفته تا بعد از فروردین سر و 
کله اش پیدا ش��ود. این را هم بگویم که خنکای مطبوع 

این روزهای جنوب ایران نه س��وز و خش��کی زمستان 
ش��هرهای مرکزی را دارد و نه رطوبت باران ش��مال را. 
آب و هوای��ی معتدل و دلخواه که س��رمایی مالیم را با 
نسیمی که از دریا می وزد، مالیم تر و مطبوع تر می کند. 
استان هرمزگان یکی از استان های زیبا و گردشگر پذیر 
ایران به ش��مار می رود که به ویژه با داش��تن دو جزیره 

مهم اقتصادی، قش��م و کیش، جایگاهی ویژه در میان 
استان های جنوبی کش��ور یافته و حتی در فصول گرم 
س��ال نیز خالی از گردش��گر نخواهد بود. پرداختن به 
تمام زوایای گردش��گری در اس��تان هرمزگان، مجالی 
گسترده را می طلبد که از حوصله صفحات محدود این 
ویژه نامه خارج اس��ت و هر یک از شهرهای این استان، 

خود می تواند موضوعی جداگانه برای س��یر و سیاحت 
باشد. 

ام��روز قصد داریم س��ری ب��ه جزیره هرم��ز بزنیم و 
هرمزگان گ��ردی خ��ود را با این جزیره ک��ه هم نام این 
اس��تان نیز هست، ش��روع کنیم. این جزیره نمکی که 
در هش��ت کیلومتری بندرعباس واقع ش��ده اس��ت، با 

گزارشی از زیبایی های جزیره هرمز؛ نگین سرخ جنوب

پاشین بریم جزیره

فهیمه خراسانی
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42کیلومتر مربع مساحت و مجاورت با تنگه هرمز یکی 
از نقاط کلیدی خلیج فارس به ش��مار می رود و در طول 
زمان، ش��اه راهی اقتصادی و تجاری به ش��مار می رفت. 
جزیره هرمز یادگار ش��هری به همین نام است که بعد 
از حمله مغوالن س��اخته ش��ده اس��ت. هرمز این شهر 
تاریخی ک��ه اکنون جزیره آن همچون یادگاری از پس 
قرن ها پس  افکند ش��ده، همیشه در مسیر سیالب های 

غارتگ��ر بوده و قلعه پرتغالی ها که اکنون خرابه های آن 
در جزیره موجود اس��ت، گواهی بر همین ادعا می تواند 

باشد. 

سکوت بعد از هیاهو
جزیره هرمز که اکنون یکی از توابع قش��م به ش��مار 
می رود، پذیرای مسافران زیادی است که به قصد خرید 

و س��یاحت به قشم می آیند. گش��ت و گذار در بازارها و 
مراکز خرید قش��م و دیدن آن همه اجناس رنگارنگ و 
بعضا پر زرق و برق، ذهن هر مسافری را خسته می کند. 
چانه زدن با فروشندگان، تنه خوردن های فراوان در بازار 
و حمل پالس��تیک های سنگین اجناس خریداری شده 
باعث خس��تگی زیاد و مفرطی می ش��ود که استراحتی 
جانانه را می طلبد. به ش��ما پیشنهاد می کنم برای فرار 

از هیاهوی بازارها و خس��تگی حاصل از آن، س��ری به 
جزیره آرام هرمز بزنید که با خاک های سرخ و رنگارنگ 

خود، آرامشی عجیب را برای تان به ارمغان می آورد. 

فرش رنگارنگ خاک
آنچه در وهله اول در جزیره هرمز چشم هر بیننده ای 
را ب��ه خود جل��ب می کند، خ��اک این جزیره اس��ت. 

دوشنبه 25 آبان 1394ضمیمه شمــاره 373
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ترکیب��ی از رنگ های گوناگون ک��ه از زرد و قهوه ای و 
قرم��ز گرفته تا نقره ای و آب��ی و... را در خود جای داده 
اس��ت. یکی از مهم ترین اماکنی که پیش��نهاد می کنم 
حتما آن را ببینید، فرش��ی از خاک اس��ت که در کنار 
ساحل پهن شده است. چندین سال پیاپی است که این 
فرش که به همت هنرمندان ترس��یم می شود مسافران 
زیادی را به سوی خود می خواند. خیره شدن به رنگ ها 
و طرح های این فرش خاکی، ذهن و روح هر بیننده ای 
را آرام می کند. فرش��ی در کنار س��احل پهن شده که 
از جنس خود س��احل اس��ت. خاک با خاک درآمیخته 
و طرح و نقش��ی زیبا و س��تودنی رقم زده است. جالب 
است بدانید که تمام خاک های به کار رفته در این فرش 
گس��ترده از خود جزیره حاصل شده و تمام این رنگ ها 

در خاک آن وجود دارند. 

ساحل و دریا
ق��دم زدن در س��احل جزیره یک��ی از جذابیت های 
منحصر به ف��رد ای��ن مکان اس��ت. س��احلی خل��وت با 
رنگ هایی س��تودنی و زیب��ا و چش��م اندازی زیباتر به 
سمت دریا، قدم زدن در جزیره را خوشایند تر می کند. 
البته هستند گردش��گرانی که ترجیح می دهند با سوار 
ش��دن بر دوچرخه هایی که برای همین منظور در آنجا 
وج��ود دارند، پا بر رکاب بگذارند و تندتر قدم بزنند که 
البته دوچرخه س��واری نیز در این جزیره خالی از لطف 
نخواهد بود. تماشای دریا نیز یکی دیگر از نقاط دلپذیر 
شهرهای سالی و جزیره هاست. در جزیره هرمز نیز نگاه 
کردن به دریا و تماش��ای پرندگان س��احلی آن، لطفی 
دیگر دارد. ضمن اینکه کمتر کس��ی اس��ت که به قشم 
برود و لذت تماش��ای ن��گاه  دلفین های باهوش آن را از 
دست بدهد. در راه بازگش��ت از جزیره، حتما تماشای 
دلفین ها را که به چند قدمی قایق ش��ما می رس��ند، از 

دست ندهید. 

قلعه پرتغالی ها
در گوش��ه ای از جزی��ره هرم��ز، خرابه ه��ای قلعه ای 
متروک به چشم می خورد که به قلعه پرتغالی ها مشهور 
اس��ت و می گویند روزگاری محل آمد و شد پرتغالی ها 
ب��وده اس��ت. روزگاری نه چن��دان دور اس��تعمارگران 
پرتغال��ی به دنبال دس��تیابی به موقعیت اس��تراتژیک 
ای��ن جزیره در تنگه هرمز بودند، موقعیتی سیاس��ی و 
اقتصادی که برای هر یک از دول استعمارگر آن دوران، 
غنیمتی هنگفت به شمار می رفت اما آنچه اکنون پیش 
روی شماس��ت، خرابه هایی اس��ت با رنگ های پریده و 
آجرهای شکس��ته که دیگر نه ابهتی دارند و نه قدرتی. 
این مکان مهم سیاس��ی و امنیتی آن روزگار، اکنون به 
قلعه ای مخروبه تبدیل ش��ده است که مسافران زیادی 
در آن ق��دم گذارده و با گرفتن عکس یادگاری، خاطره 
سفر خود را به آنجا زنده نگه  می دارند. پیشنهاد می کنم 
در کنار توپی که در جلوی قلعه اس��ت نیز عکس��ی به 
ی��ادگار بیندازید، توپ��ی که دیگ��ر از آن صدایی بلند 
 نمی شود و لوله زنگ زده اش نشانگر هجوم قدرت دریا بر 

آن است. 

خاک خوردنی هرمز
در می��ان کوه های��ی ک��ه در اطراف جزی��ره هرمز از 
دل آب س��ر بر آورده ان��د، کوهی قرمزرنگ به چش��م 
می خ��ورد که خاک آن خوردنی اس��ت! این کوه که در 
زبان اهالی گلگ خوانده می ش��ود دارای خاکی اس��ت 
ک��ه اهالی آن را به ص��ورت ادویه برای پخت غذا به کار 
می برن��د. البته رنگارنگی خاک کوه ه��ای جزیره هرمز 
همیش��ه باعث خاص بودن این جزیره ش��ده اس��ت و 
در صنایع سرامیک س��ازی نیز از آن اس��تفاده می کنند 
ام��ا کارب��رد خوراکی داش��تن ای��ن خ��اک، از مزایای 
منحص��ر به فرد این جزیره محس��وب می ش��ود. ضمن 
اینکه طبقات نمکی زی��ادی نیز در جزیره هرمز وجود 

دارند و بیش��تر آنها نیز از جنس نمک طعام هس��تند. 
از آنجایی که خاک این جزیره نمکی اس��ت و آس��مان 
کم بارش��ی نیز دارد، گونه های گیاهی زیادی در آن به 
چش��م نمی خورد اما خاک سرخ این جزیره که شهرتی 
 جهانی دارد، یکی از مهم تری��ن منابع درآمد اهالی آن 

محسوب می شود. 

جزیره هنگام را هم ببینید
در جن��وب جزیره قش��م، جزیره هن��گام نیز در کنار 
هرم��ز، یک��ی دیگ��ر از جزایر ای��ن منطقه محس��وب 
می ش��ود که در مس��یر دلفین ها قرار داش��ته و بعد از 
تماش��ای رقص دلفین ه��ا در اطراف قای��ق، می توانید 
از قایق��ران بخواهی��د که فرم��ان را به س��مت هنگام 
بچرخاند و گش��تی کوت��اه در بندر این جزی��ره بزنید. 
ب��ا قدم گذاردن در س��احل، آنچ��ه در وهله اول جلب 
نظر می کند، غرفه هایی س��احلی اس��ت که خصوصا در 
 فصول گرم س��ال، برای گریز از آفتاب، سرپوشیده نیز 

هستند. 
این غرفه ها که به صورت پیچ در پیچ در کنار یکدیگر 
واقع ش��ده اند، اجناسی از جنس دریا را برای فروش به 
نمایش گذاش��ته اند. پش��ت هر یک از آنها، زنی جنوبی 
با پوش��ش ویژه اش یعن��ی مینای رنگارنگش نشس��ته 
اس��ت. انواع گوشواره ها، دستبندها و پابندهای صدفی، 
صنایع دس��تی حصیری و... همهمه ای دلنش��ین را در 
بی��ن مس��افران رقم زده اس��ت. در کنار ای��ن غرفه ها، 
چ��ادری برپا ش��ده ک��ه می توانید از آن چ��ای محلی 
 خری��داری کنی��د و البت��ه همان ج��ا ایس��تاده و نوش 

جان کنید. 

چگونه به جزیره هرمز برویم؟ 
راه آه��ن بندرعب��اس، همه روزه از مس��افران زیادی 
اس��تقبال و البته از مس��افران زیادی نی��ز خداحافظی 

می کند. وجود این خط آهن یکی از راه های مس��افرتی 
مهم را به س��وی این شهر رقم زده است. خصوصا قطار 
تهران- بندرعباس یکی از بهترین گزینه ها برای س��فر 
به این ش��هر اس��ت. درست اس��ت که زمان زیادی در 
راه خواهید بود و چیزی حدود 20س��اعت از شما وقت 
می گیرد اما در عوض هزینه آن نس��بت به سفر هوایی 
بسیار کمتر خواهد بود. با رسیدن به بندر عباس، دیگر 
ت��ا رفتن ب��ه هرمز فاصل��ه چندانی نداری��د. البته قبل 
از آن باید از بندر با کش��تی های مس��افربری به قش��م 
بروید. در قش��م همیش��ه قایقرانان محلی در کنار بندر 
منتظ��ر مس��افران هس��تند و آنها را ب��ه جزایر هرمز و 
هنگام می رسانند و در بین راه نیز به تماشای دلفین ها 

می برند. 

در کجا اقامت کنیم؟ 
اکثر اف��رادی که برای دیدن جزی��ره هرمز می روند، 
کس��انی هستند که در درجه اول قشم مقصد سفر آنها 
بوده و برای خرید به آنجا رفته اند. لذا اقامت آنها نیز در 
قشم خواهد بود. جزیره هرمز اقامتگاهی برای مسافران 
نداش��ته و حتی رستوران مشخصی نیز برای صرف غذا 

در آن پیدا نمی شود. 
البت��ه برخی از اهال��ی غذاهای محل��ی را در منازل 
خود س��رو می کنند و مس��افران به خانه های آنها رفته 
و ب��ا خوردن ماهی کباب��ی یا بهت��ر از آن، قلیه ماهی 
تجرب��ه جنوب خود را کامل ت��ر می کنند. هزینه اقامت 
در قش��م نیز بس��تگی به مکان انتخابی شما دارد. اگر 
هتل ه��ای م��درن آن را انتخاب کنی��د، هزینه اقامت 
در هر ش��ب بس��ته به تع��داد و نوع ات��اق از 150هزار 
توم��ان به ب��اال خواهد ب��ود. ضمن اینک��ه می توانید با 
اجاره کردن خانه ها و س��وئیت هایی که برای مسافران 
 در نظ��ر گرفته  ش��دند، هزین��ه کمتری ب��رای اقامت 

بپردازید. 
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اگر پیگیر اخبار حوزه گردش��گری باش��ید، حتماً این 
خبر را خوانده  اید که ایده و طرح اقامتگاه های بوم گردی 
ای��ران که از س��ال های گذش��ته ب��ه هم��ت گروهی از 
فعاالن گردش��گری کش��ور و فارغ از وابستگی به نهاد یا 
س��ازمانی خاص عملیاتی ش��د، نامزد دوازدهمین  جایزه 
)UNWTO(  خالقیت س��ازمان جهانی گردش��گری

ش��د  )ناگفته نماند که در برخی از س��ایت ها به اش��تباه 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور را نامزد این 
جایزه معرفی کرده اند که اش��تباه است.( طرحی مردمی 
و ابتکاران��ه ک��ه اگرچه برخ��الف س��ال های اولیه خود، 
بی مهری های فراوانی از طرف مسئوالن گردشگری کشور 
را ش��اهد بود، اما امروز به همت پیش��ینه علمی طرح و 
جلب رضای��ت گردش��گران داخلی و خارجی توانس��ته 
مدی��ران ام��ر را متقاعد کند که حرف ه��ای زیادی برای 

گفتن و شنیده شدن دارد. 
ظرفیت نهفته این گونه اقامتگاه ها باالخره س��بب شد 
تا معاونت گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی به همراه 
کمیته مل��ی طبیعت گردی مجاب ش��وند تا تالش هایی 
ب��رای نظام مند ک��ردن ای��ن اقامتگاه ها ص��ورت دهند. 
کوش��ش هایی که فرجام آن در نهایت ابالغ دستورالعمل 
احداث و بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی در س��ال 
گذشته بوده است. هرچند این اقدامات و کوشش ها از نقد 
و نظر صاحب نظران مصون نمان��ده و منتقدان معتقدند 
ای��ن دس��تورالعمل ها باوجود تعیین س��طح درجه بندی 
اقامتگاه ها و ضوابط و ش��رایط آن، فنی و علمی و کارآمد 
نیس��ت و تأکید می کنند که باید زیرس��اخت های حوزه 
بوم گردی در کش��ور را بیش از گذش��ته فراهم کرد. آن 
اقدامات دولت��ی و این نقدهای فعاالن خصوصی در کنار 
اهمی��ت ص��رف اقامتگاه های بوم گ��ردی و جایگاه فعلی 
آن در صنعت گردش��گری ما را بر آن داش��ت تا در این 
ش��ماره به موضوع اقامتگاه ه��ای بوم گردی و کم و کیف 

آن بپردازیم. 

با طرح اقامتگاه های بوم گردی آشنا شویم
اس��کان  از محل ه��ای  نوع��ی  بوم گ��ردی  اقامت��گاه 
برای مس��افران اس��ت ک��ه برخالف هتل ها ک��ه ویژگی 
 یکس��ان و کاماًل مدرن دارن��د، دارای ویژگی محیطی و 
بوم��ی- فرهنگی خاص خود ب��وده و به نوعی اقامتگاهی 
بوم��ی و محلی اس��ت ک��ه عمدتا در خانه ه��ای قدیمی 
بازسازی ش��ده و با ش��یوه ای که مطلوب برای مسافران 
باش��د اداره می شوند. هدف اصلی از توسعه و ساخت این 
اقامتگاه ها دس��تیابی به توس��عه پای��دار در جوامع بومی 
اس��ت. در این طرح عمدتا اعضای یک خانواده مدیریت 
اقامت��گاه را برعه��ده دارند و خدمات تنظیم ش��ده را به 
مهمان��ان خارج��ی و داخلی ارائه می دهن��د. در حقیقت 
از اصلی ترین ش��روط اصلی این اقامتگاه ها مش��ارکت و 
هم��کاری اعضای صاحب خانه  )اقامتگاه( و س��ایر افراد 
محل��ی در کلی��ه فعالیت های گردش��گری و خدماتی به 
گردش��گران در مقصد اس��ت. این خدمات عموما شامل 
تولید و عرضه صنایع دس��تی بومی، پخت و ارائه غذاهای 
بومی و نوش��یدنی محل��ی، برگزاری مراس��م های آیینی 

و س��نتی و آش��نایی با س��ایر ویژگی ه��ا و جذابیت های 
گردش��گری مقصد اس��ت. در این طرح س��عی ش��ده تا 
آرامش زندگی سنتی به مهمانان انتقال داده شود و آنها 
را از مش��غله های زندگی دنیای صنعت��ی و مدرن کاماًل 

به دور نگه دارد. 

اقامتگاه های بوم گردی چه ویژگی هایی دارند؟ 
طب��ق تعری��ف، اقامتگاه های بوم گ��ردی اقامتگاه هایی 
هس��تند که در محیط ه��ای طبیعی با رعای��ت باالترین 
س��طح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار 
با معماری بومی و س��یمای طبیعی منطقه احداث شده 
و ضمن حداکث��ر تعامل با جامعه  محلی، زمینه حضور و 
اقام��ت طبیعت گردان را با کیفیت��ی قابل قبول و تعریف 
شده در محیط های طبیعی فراهم می کنند. بر این اساس 
این اقامتگاه ها باید ش��رایطی را رعای��ت کنند که بدین 
ش��رح هستند: کمترین آسیب را به محیط زیست اطراف 
اع��م از طبیعی و فرهنگ��ی وارد س��ازند؛ کمترین تأثیر 
ممکن را هنگام ساخت و س��از روی محیط طبیعی اطراف 
بگذارند؛ متناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی 
منطقه باش��ند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری 
محلی س��اخته شده باش��ند؛ از روش های پایدار برای به 
دس��ت آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن اس��تفاده 
کنند؛ دارای سیس��تمی کارآمد جهت دفع پس��ماندها و 
پساب ها باش��ند؛ در حد امکان از منابع انرژی جایگزین 
ب��ا رعایت اصول پایداری بهره مند باش��ند؛ در راس��تای 
هم��کاری با انجمن های محلی ت��الش کنند؛ برنامه های 
آموزش��ی درباره  محیط های فرهنگی طبیعی و فرهنگی 
منطق��ه برای کارمندان و گردش��گران ترتی��ب دهند؛ با 
شرکت در برنامه های تحقیقاتی، به توسعه  پایدار منطقه 

کمک کنند. 

 دولت چه حمایت ها و مشوق هایی 
در نظر گرفته است؟ 

محمدعل��ی فیاضی، دبیر کمیته مل��ی طبیعت گردی 
اعالم کرد که ارائه تسهیالت بانکی تا سقف 100میلیون 
تومان با تنفس ش��ش ماهه و بازپرداخت پنج ساله برای 
راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی، از مش��وق های سازمان 
برای این واحدهاس��ت. وی با اشاره به اینکه امکان فراهم 
آمده را نتیجه تعامل س��ازمان میراث فرهنگی با صندوق 

کارآفرینی امید در راس��تای تقوی��ت ظرفیت های بومی 
و محلی اس��تانی عن��وان کرد، افزود: تس��هیالت مذکور 
مش��مول راه اندازی و بازس��ازی اقامتگاه ه��ای بوم گردی 
و نیز دفاتر خدمات مس��افرتی خواهد ش��د که در حوزه 
طبیعت گ��ردی فعالی��ت می کنن��د. ناگفت��ه نمان��د که 
پژوهش ها نشان می دهد راه اندازی یک اقامتگاه  بوم گردی 
که پنج اتاق نیز داش��ته باش��د بین 50 تا 100میلیون و 
حداکث��ر 200میلیون هزینه دارد که این هزینه ش��امل 
خرید تجهیزات و ملزومات، سرمایه در گردش و تبلیغات 
است. ظرفیت هر اتاق نیز معموالً چهار نفر در نظر گرفته 

می شود. 

رتبه بندی واحدها چگونه است؟ 
در دس��تورالعمل جدی��دی ک��ه ب��رای اقامتگاه های 
بوم گ��ردی تهیه ش��ده، ای��ن اقامتگاه ها به س��ه درجه 
تقسیم بندی شده اند که ضوابط و شرایط هر یک به طور 
مشخص ش��رح داده شده؛ بر این اساس، امور پایداری، 
رعایت اصول زیس��ت محیطی و ابع��اد فرهنگی و موارد 
مرب��وط به آن، باالترین امتی��از، یعنی 40درصد از کل 
امتیازات را به خود اختصاص داده و امور س��اختمانی، 
تجهی��زات و خدمات و موارد مربوط به آن، امور نیروی 
انس��انی، ایمنی و بهداش��تی و موارد مربوط به آن هر 
ی��ک با 30درص��د از کل امتیاز، ش��اخص های دیگری 
برای تعیین س��طح درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی 
هس��تند. همچنین اعالم شده، آن دسته از اقامتگاه هایی 
ک��ه تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط الزم را برای 
درجه بن��دی مصوب ارائه کنن��د یا برای توس��عه پایدار 
گردشگری، اقدامات شاخصی انجام داده اند، طبقه ممتاز 
تعیین می ش��ود. پراکنش جغرافیای��ی واحدهای اقامتی 
بوم گردی از بین بیش از 50 واحد نشان می دهد که سهم 
اصفهان با بیش از 20 اقامتگاه بیش از س��ایر استان های 

کشور است. 

با چند اقامتگاه بوم گردی آشنا شویم
در ای��ران اقامتگاه ه��ای بوم��ی و خانوادگی که معرف 
هویت بومی و فرهنگی محیط خود باش��ند به  سرعت در 
حال افزایش هس��تند. اما برخ��ی از این اقامتگاه ها بیش 
از سایرین ش��ناخته شده اند و مهمانان خارجی و داخلی 
زی��ادی نیز هم اکنون مایلند تا اقام��ت در این واحدهای 

بومی را تجربه کنند. در اینجا تنها به معرفی چند نمونه 
اکتفا می کنیم . 

آتشونی گرمه
روس��تای تاریخی »گرمه« از روستاهای بخش خور و 
بیابانک، شهرس��تان نایین اس��تان اصفهان است. سابقه 
فعالیت های گردشگری در این روستا باعث شده که این 
منطقه به عنوان مرکزی پررونق و موفق در منطقه، کشور 
و جهان ش��ناخته ش��ود. رونق گردشگری در این منطقه 
ب��ا حضور فعالیت مازی��ار آل داوود با راه ان��دازی اقامتگاه 
بوم گردی آتشونی ش��کل گرفت. در آتشونی در خانه ای 
اقام��ت خواهید کرد که در دل کویر ق��رار دارد و دارای 
12 اتاق در دو مهمانس��را است. با سفر به آتشونی تجربه 
اقام��ت در دل کویر و بازدید از روس��تای مصر را تجربه 

خواهید کرد. 

بوم کلبه ترکمن
ای��ن اقامت��گاه در نزدیک��ی پ��ارک ملی گلس��تان در 
روس��تای توتلی تمک بنا ش��ده، به طوری که تالش شده 
اس��ت تا افرادی که در آنجا اس��کان می یابند زندگی در 
محیط طبیعی را تجربه کنن��د و البته آرامش اجتماعی 
و زیس��ت محیطی پیرامون خود را بر هم نزنند. با اقامت 
در این کلبه، با آداب و روسوم اقوام ترکمن آشنا خواهید 
شد و از جاذبه های گردشگری از جمله طبیعت و حیات 
وحش پارک ملی گلستان، برج قابوس، مقبره و گورستان 

خارق العاده خالدنبی بازدید می کنید. 

مضیف بردیه
نمی ش��ود از اقامتگاه  بوم گردی گفت و مضیف بردیه 
را از قل��م انداخت. علی حیدری مدیریت آن را برعهده 
دارد و ب��ا تالش های که صورت داده توانس��ته ماجرای 
تالش خ��ود را در کتاب  »داس��تان های گردش��گری؛ 
داس��تان من، جامعه من، آین��ده« به عنوان یک الگوی 
موفق به ثبت رساند. مضیف روستای  »بردیه« با طول 
11متر و عرض3متر و نیم و ارتفاع 4متر س��اخته شده 
است. در این اقامتگاه شما می توانید میهمان هم وطنان 
خونگرم عرب مان در دش��ت های سبز خوزستان باشید 
و پذیرای��ی با غذاهای محلی، نوش��یدن قهوه و چای و 
 دارچی��ن با خرمای محلی همراه با موس��یقی محلی را 

تجربه کنید. 

کلبه آقامیر
کلب��ه آقامیر ب��ا قدمتی بیش از یکصد س��ال در بافت 
قدیم سعادت ش��هر مرکز شهرستان پاسارگاد واقع شده 
اس��ت. سبک خانه و معماری آن به صورت باال خانه است 
و مصالح آن عمدتا خشت و گل است. اتاق مهمانخانه در 
طبقه دوم و آشپزخانه و اتاق نشیمن در طبقه پایین قرار 
دارد. تعداد اتاق خواب ها پنج عدد و ظرفیت هر اتاق پنج 
نفر اس��ت. سیستم خواب به صورت کاماًل سنتی از رخت 
خواب پیچ و جاجیم و گلیم اس��تفاده شده است. ناگفته 
نمان��د که آق��ای میری صاحب کلب��ه بنیان گذار مبحث 
آستروتوریسم  )گردشگری نجوم( در ایران است. با سفر 
به این کلبه تجربه رصد آسمان کویر در نزدیک پاسارگاد 

مقبره کورش را تجربه کنید. 

اقامتگاه های بوم گردی و توسعه کسب وکارهای خانوادگی در صنعت گردشگری
ابوالفضل صیامیان گرجی

کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری
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در اینجا واژه  » فصل «  اصطالحا مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و لزوما 
دوره آن به میزان ماه های یک فصل نیس��ت. به عنوان مثال، تعطیالت 
22 بهمن یا نوروز فصل شلوغی است، در صورتی که چند روزی بیشتر 
بطول نمی انجامد. معموال این فصول برای مقاصد گوناگون، متفاوت و 
حتی متضاد اس��ت به عنوان نمونه، در بازار ایران کشور ترکیه در فصل 
زمس��تان در Low Season قرار دارد حال آنکه کشور امارات متحده 

 .High Season عربی – دبی در
High Season فصل شلوغی
High Season فصل شلوغی
Low Season فصل خلوتی

Low Season فصل خلوتی
در فصل خلوتی Low Season موسس��ات مرتبط با گردش��گری 
ب��ه خاطر گ��ذار از این فص��ل و جلوگی��ری از لطمات ناش��ی از رکود 
بازار معموال امتیازاتی را به مس��افران ارائه می دهند. گوش��ه ای از این 

امتیازات عبارتند از: 
1. بعضی از هتل ها با علم به اینکه تخت اضافی بچه ها نرخ مشخصی 
دارد، با این وجود به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و تبلیغات برای فصل 
ش��لوغی از دریافت وجه اضاف��ی جهت تخت بچه های زیر 12 س��ال 

صرف نظر می کنند. 
2. خطوط مس��افرتی هوایی، زمینی و ریل��ی، هتل ها و آژانس ها به 

دلخواه خود نرخ هایی، نازل تر از نرخ های معمول برای مس��افران قائل 
می شوند و این تخفیف به موقعیت، فصل کار و میل و اراده آنان بستگی 

دارد. 
3. تخفی��ف برای مس��افران گروهی به خصوص ب��رای گروه هایی که 
س��عی کنند در فصل های خلوت برای خطوط مسافرتی هوایی، زمینی 
و ریلی، هتل ها و آژانس ها، مسافران جمعی یا توریستی جلب کنند. 

4. در متل ها و به خصوص هتل های کنار دریا مس��ئله تخفیف نرخ 
 Low(  از اهمی��ت خاص��ی برخوردار اس��ت، زیرا در فصل زمس��تان
Season(  که هتل های کنار دریا خلوت اس��ت شاید این بهترین ابزار 

جهت جذب بخشی از مشتریان باشد. 

فصل های 
گردشگری و 
هزینه های سفر

دانستنی های سفر

بحث خوشه س��ار بوم گردی و شبکه اعضای آن، امروز 
نامی آشنا برای فعاالن صنعت گردشگری و عالقه مندان 
به سفر اس��ت. شبکه ای که برند برتر اقامتگاه های بومی 
کش��ور را از آن خود ک��رده و از ظرفیت بس��یار باالیی 
برای توس��عه و رشد بیشتر برخوردار است. اشکان بروج 
موسس و مدیرعامل مؤسس��ه توسعه پایدار گردشگری 
بوم گردی درباره سابقه این طرح در سطح جهانی و بعد 
کش��وری به  »فرصت امروز« می گوید: در س��ال 1994 
که نخستین س��مینار بین المللی انجمن های تخصصی 
اکولوژ ش��کل گرفت، گونه جدی��دی از اقامتگاه ها با نام  
»اقامت��گاه بومی یا اکولوژ« به صورت رس��می به دنیای 
گردش��گری معرفی ش��د و بعدها در س��ال 2002 بود 
که نخس��تین تعریف از اقامتگاه های بوم��ی یا اکولوژها 
با رعای��ت معیارهای مختلف محیطی، فرهنگی-بومی و 
س��اختاری-کالبدی مناطق ارائه شد. از آن زمان تاکنون 
نیز کشورهایی از جمله کنیا، کامبوج، استرالیا، آفریقای 
جنوبی، کاستاریکا، فرانسه و اسپانیا توانستند در زمینه 
راه ان��دازی اکولوژه��ا تجربیات موفق و خوبی را کس��ب 
کنند و امروز صاحب برجسته ترین اکولوژها در کل دنیا 
باش��ند. اما س��ابقه این طرح در ایران به سال های 82 و 
83 برمی گردد. زمانی که آق��ای مازیار آل داوود تصمیم 
می گیرد اقامتگاهی در روستای گرمه  )اقامتگاه آتشونی( 
برای پذیرایی از گردشگران با حال و هوای بومی و سنتی 
ایج��اد کند. در کن��ار آن اما، افراد دیگری نیز در س��ایر 
مناطق کش��ور بوده اند که با طرح هایی ش��بیه به هم در 
حال خدمات رسانی به گردشگران در خانه های قدیمی و 
با شکل سنتی بوده اند، فارغ از اینکه از وجود این ساختار 

در سایر مناطق نیز آگاه باشند. 
ای��ن رون��د ادامه پی��دا می کند تا اینکه در س��ال 88 
گروهی از صاحبان این اقامتگاه ها برای منس��جم کردن 
فعالیت ه��ای خ��ود، گرد ه��م می آین��د و درآنجا برای 
اس��تانداردکردن فعالیت های خود تصمیماتی می گیرند. 
بحث خوشه س��ار بوم گ��ردی، با نماد ایران��ی انار نیز در 

همانجا مطرح می ش��ود و مرام نامه این فعالیت نگاش��ته 
می ش��ود. ناگفته نماند که کی��ارش اقتصادی نیز نقش 
محوری در ایده پردازی این جریان داشته است. همه  این 
ماجراها ش��روع گونه جدیدی از اقامت با ش��کل و شیوه 
بومی-س��نتی در ایران بوده اس��ت که به دلیل استقبال 
زیاد طی چند س��ال اخیر بس��یار رش��د می کند. بروج 
مدیریت این اقامتگاه ها را که با جامعه محلی و صاحبان 
آن همراه اس��ت بنیادی ترین اصل برپایی این اقامتگاه ها 
می داند و معتقد اس��ت: الگوی توس��عه گردش��گری در 
اقامتگاه های بوم گردی، براساس گردشگری جامعه محور  
ک��ه  اس��ت    )Community Based Tourism(
می تواند نقش عمده ای را در توانمندسازی مردم محلی، 
تولید اش��تغال و افزایش درآمد ایفا کند و مزایای زیادی 
را نصیب جامعه محلی کند. الزم به ذکر است که رویکرد 
مبتنی بر جامعه محلی، از الزامات توس��عه گردش��گری 
پایدار اس��ت. این کارشناس ارشد گردشگری وجه تمایز 
اقامت در این اماکن با سایر اقامتگاه ها را در کسب تجربه 
منحصربه ف��ردی که از طریق برقراری ارتباط مس��تقیم 
بین جامعه میزبان و مهمان ش��کل می گی��رد، می داند 
و می افزای��د: این حضور و مش��ارکت از س��وی خانواده 
برای تجربه و رضایت گردش��گر و توس��عه پایدار مقصد 
گردش��گری و جامعه محلی، امری حیاتی است و نکاتی 
که در نحوه پذیرش مهمانان پیش بینی ش��ده  )استفاده 
از لباس محلی، گویش محلی و. . .( بر حس خوش��ایند 

این تجربه می افزاید. 
این فعال گردش��گری، بزرگ ترین آف��ت این طرح ها 
را عدم نظارت اصولی و عدم برنامه ریزی سیس��تماتیک 
می داند و می افزاید: برای توس��عه این کس��ب وکارهای 
اقامتی، باید چند قدم اساس��ی برداش��ت تا با پیمایش 
آن، از شکس��ت این طرح  جلوگیری کرد. نخست اینکه 
جامعه محلی را از ط��رق گوناگون توانمند کنیم که در 
این زمینه نیاز است تا جامعه محلی را آموزش دهیم و بر 
یادگیری آنها بیفزاییم. بنابراین توانمندسازی و آموزش 

نخستین ش��رط اساس��ی اس��ت. گام بعدی آگاه سازی 
گردش��گران از وج��ود چنین اقامتگاه های بومی اس��ت 
ت��ا با حضور آنها در این اماک��ن چرخه اقتصادی جامعه 
محلی ب��ه گردش درآید. گام بع��دی مدیریت و نظارت 
بر نحوه فعالیت ها و خدمات رس��انی برای درجه بندی و 
رتبه بندی اس��ت تا با اس��تفاده از عنص��ر نظارت جلوی 
آسیب های احتمالی گرفته ش��ود. این مدرس دانشگاه، 
درب��اره نقش دولت در این زمین��ه می گوید: دولت ها در 
کش��ورهایی که گردش��گری در آنها رش��د کرده بیشتر 
نقش حمایت کننده، نظارت کننده و سیاس��ت گذاری را 
برعهده دارند و اجرای طرح ها را بر عهده بخش خصوصی 
می گ��ذارد. در حقیقت این بخش خصوصی اس��ت که با 
اعمال استراتژی های مختلف و بهره گیری از دانش و علم 
خود، این کسب وکارها را رونق می دهد، پایدار می سازد. 
این کارش��ناس گردشگری ارزیابی خود از شکست طرح 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی در خراس��ان ش��مالی به گفته 
مدیرکل گردشگری این استان، را این گونه بیان می کند: 
چگونگی آموزش، حمایت و هدایت جامعه محلی در این 
طرح ها بسیار مهم است. چراکه بحث اقامتگاه های بومی 
از پش��توانه علمی بس��یار حرفه ای برخوردار اس��ت ولی 
متأسفانه س��ازمان میراث فرهنگی، فاقد کارشناس های 
ماهر و آشنا با نحوه پیاده سازی این پروژه است و همین 
باعث می ش��ود که طرح��ی که برای کم��ک به جامعه 
محلی تبلور یافته با شکست در یک استان روبه رو شود. 
 ضمن اینکه تاکنون س��ازمان میراث فرهنگی، راهبردی 
علمی-عملیات��ی به طور یکنواخت و یکپارچه مش��خص 
نکرده است. از طرف دیگر ساده گیری در اعطای مجوزها 
و رده بندی اقامتگاه ها یکی دیگر آس��یب هایی است که 
ای��ن واحدهای قامت��ی متوجه خود می بین��د. در حال 
حاضر ش��اهد رش��د قارچ گونه این واحدها در سرتاس��ر 
کش��ور هستیم بی آنکه خیلی از آن ها با اصول این طرح 
آَشنا باش��ند یا حداقل ملزومات را فراهم کنند. بروج، با 
بی اس��اس خواندن برخی گفته ها مبن��ی بر رقیب بودن 

ای��ن بخش با بخش هتلداری کش��ور اظهار داش��ت: در 
بازاری که رقابتی اس��ت هرفعالی به دنبال جذب بیشتر 
مش��تریان خود است. اما از لحاظ ساختاری و کارکردی 
بحث اس��کان در اقامتگاه های بومی ی��ا هتل ها در یک 
طبقه گنجانده نمی ش��ود چراکه جنس خدمات دهی در 
این دو مکان فرق می کند. مثال در هتل س��عی می شود 
همیش��ه از ابزارهای مدرن و به روز برای خدمات- دهی 
به مس��افران اس��تفاده  ش��ود. اما در اقامتگاه های بومی، 
معیارهای کاماًل س��نتی اجرا می شود. یعنی از تلویزیون 
و رادیو به دلیل اختالل در کس��ب تجربه خاص، استفاده 
نمی شود. سیستم گرمایشی آن استفاده از کرسی است. 
پخت و پز غذا و نوشیدنی به صورت بومی و قدیمی است. 
عالوه بر ای��ن، ظرفیت قابل پذیرش واحدهای اقامتی 
بومی با هتل ها قابل مقایس��ه نیس��ت و به طور متوسط 
در اکثر اقامتگاه های کش��ور 15 ال��ی 30 نفر می توانند 
پذیرایی شوند. اما در هتل ها این گونه نیست. ضمن اینکه 
اقامتگاه های بوم��ی جزو گران ترین واحدهای اقامتی در 
کش��ورهای دیگر با هزینه اقامت بیش از 500 دالر برای 
یک ش��ب اس��ت اما در ایران این هزینه بس��یار پایین و 
نزدیک 100هزار تومان اس��ت. بنابرای��ن همان طور که 
گفته ش��د به دلیل متمایز بودن مش��تریان، مخاطبان، 
نحوه خدمات، ن��وع تجهیزات و ظرفی��ت قابل پذیرش 
رقی��ب بودن این دو بخش اقامتی قابل مقایس��ه و قابل 

طرح نیست. 
اش��کان ب��روج در بخش پایان��ی ای��ن گفت وگو بار 
دیگر آموزش و توجیه جامعه محلی برای توس��عه این 
فعالیت های جامعه بنیاد را مهم ترین نیاز امروز کش��ور 
می داند و معتقد است: اکنون ظرفیت قابل توجهی برای 
پیشبرد این کس��ب وکارها مهیا است که با برنامه ریزی 
و مدیری��ت کارآمد، می توان به آین��ده آن امیدوار بود 
و نباید سرنوش��ت آن را با اس��تفاده از کارش��ناس های 
غیر ماه��ر، بی برنامگ��ی و بی کفایت��ی در مدیریت را به 

نابودی کشاند. 

گفت وگو با اشکان بروج، موسس و مدیرعامل مؤسسه توسعه پایدار گردشگری بوم گردی
ضمیمه شمــاره 373 دوشنبه 25 آبان 1394



13 www.forsatnet.ir سفروگردشگری
انواع پرواز، پرواز چارتر و سیستمی

س��فرهای هوای��ی اگرچه همه به ظاهر یکس��ان 
هستند، ولی این طور نیست و انواع مختلفی دارند 

که عبارتند از: 
چارتر   )اجاره(: 

واژه چارت��ر به معنای اج��اره هواپیما یا صندلی 
و در بعض��ی م��وارد اجاره کامل هتل یا بخش��ی از 

اتاق های آن است. 
چارتر  دهنده: 

ب��ه ش��رکت های هواپیمایی و صاحب��ان هتل ها 
اطالق می ش��ود که تمام یا بخش��ی از صندلی ها یا 
اتاق های خود را به اش��خاص واجد ش��رایط اجاره 

می دهند. 
چارتر کننده 

معم��وال چارتر کننده ها، ت��ور اپراتورها، آژانس ها 
و موسسات گردش��گری داخلی یا خارجی هستند 
ک��ه جه��ت تهیه و تولی��د پکیج های مس��افرتی با 
قیمت های مناسب، نسبت به اجاره صندلی یا اتاق 

اقدام می کنند. 
پروازهای برنامه ای 

پروازهای��ی ک��ه توس��ط خط��وط هواپیمای��ی 
برنامه ریزی ش��ده و برای دوره ه��ای طوالنی مدت 
دارای اعتبار اس��ت.  بدیهی اس��ت این نوع پروازها 
ممک��ن اس��ت در طول زمان و با توجه به ش��رایط 
بازار و فصول مختلف کاری  )شلوغ و خلوت بودن(  
و س��ایر عوامل تأثیر گذار دستخوش تغییراتی شود. 
ریسک ناشی از پر یا خالی بودن این پروازها متوجه 

شرکت های هواپیمایی است. 
پرواز چارتری 

پروازهایی هستند که بنا به سفارش چارتر کننده 

در بعضی از مسیرها برقرار می شود. 
پرواز چارتر چیست؟ 

اصوال پروازهایی چارتر هس��تند که توس��ط یک 
ارگان، س��ازمان، ش��رکت و. . . به اجاره در بیایند و 
کادر آن ارگان را از مکان��ی به مکان دیگر به صورت 
پ��رواز چه یک طرفه و چه رفت و برگش��ت با قرار 
دادی مدت دار با یک ایرالی��ن انجام دهند. ممکن 
اس��ت این کار برای یک مقطع بس��یار کوتاه زمانی 
مثل ایام نوروز یا برای مقاطع طوالنی تر مثل فصل 

تابستان برنامه ریزی شده باشد. 
البته در بعضی از مس��یر های پروازی مثل دوبی 
و اس��تانبول به دلی��ل وجود تقاضای همیش��گی، 
پروازهای چارتری به صورت ساالنه برگزار می شوند. 
به طور مثال شرکت هواپیمایی ماهان یک قرارداد 
چارت��ر را با یک ش��رکت ایرانی می بندد که مثال از 
اول تیر ماه تا پایان ش��هریور ماه، کادر این شرکت 

را از شهری به شهر دیگر انتقال دهد. 
اگ��ر از لحاظ توریس��تی یا گردش��گردی به این 

امر نگاه ش��ود، می توان گفت: بعضی از آژانس های 
مس��افرتی یک هواپیما را از یک شرکت هواپیمایی 
جهت تور گردش��گری خود، ب��رای داخل یا خارج 
کش��ور برای مدتی معین کرایه می کنند و برای آن 

پرواز بلیت فروشی نیز انجام می دهند. 
به دیگر س��خن پرواز چارتر یعنی دربست کرایه 

کردن هواپیما برای یک مدت معین. 
یک��ی از مش��خصه های اصلی این گون��ه پرواز ها، 
ریس��ک ناش��ی از پر یا خالی بودن پرواز است که 
مستقیم متوجه چار تر کننده بوده و در هر شرایطی 
چار تر دهنده هزینه کامل پ��رواز را دریافت خواهد 

کرد. 
مس��ئولیت حمل و نق��ل داخل��ی و بین الملل��ی 
اش��خاص و لوازم ش��خصی یا کاال و مسئولیت بروز 
مش��کالتی مانن��د تأخی��ر در پرواز، گم ش��دن بار 
مس��افر، لغو پ��رواز، بروز ح��وادث غیر مترقبه برای 
مس��افران و هواپیما و. . . به عه��ده ایرالین بوده و 

چار تر کننده پاسخگو نخواهد بود. 
پروازهـای  بـا  چارتـر  پروازهـای  تفـاوت 

سیستمی چیست؟ 
پرواز چارتر به پرواز اجاره ش��ده ای گفته می شود 
ک��ه ش��رکت اجاره کنن��ده بلیت آن را ب��ه فروش 
می رساند و در بعضی موارد غیر قابل استرداد است. 
البته در س��اعات نزدیک به پرواز، بلیت آن ارزان تر 

از نرخ مصوب فروخته می شود. 
در پروازه��ای این گون��ه که به آنه��ا چارتر گفته 
می ش��ود به هیچ عنوان امکان تغییر تاریخ پرواز یا 
پس دادن بلیت از سوی مسافر وجود ندارد و مبلغ 
پرداختی جهت خرید بلیت پس داده نخواهد شد. 
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

24.000کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

24.480کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع دوم(

24.500کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع سوم(

34.500کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع چهارم(

11.000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع اول(

14.000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع دوم(

15.000کرجاراکاراک-کرج)نوع اول(

18.700رشتتبریزتبریز-رشت)نوع اول(

18.720رشتتبریزتبریز-رشت)نوع دوم(

26.640رشتتبریزتبریز-رشت)نوع سوم(

30.000رشتتبریزتبریز-رشت)نوع چهارم(

10.000تهراناراکاراک-تهران)نوع اول(

12.000تهراناراکاراک-تهران)نوع دوم(

15.000تهراناراکاراک-تهران)نوع سوم(

40.000خرم آبادتبریزتبریز-خرم آباد)نوع اول(

5.000قماراکاراک-قم)نوع اول(

15.500کرمانشاهاراکاراک-کرمانشاه)نوع اول(

48.000ساریتبریزتبریز-ساری)نوع اول(

36.000اراکتبریزتبریز-اراک)نوع اول(

20.000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع اول(

26.000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع دوم(

10.000همداناراکاراک-همدان)نوع اول(

16.000اردبیلارومیهارومیه-اردبیل)نوع اول(

40.000اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع اول(

48.000اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع دوم(

24.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع اول(

32.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع دوم(

33.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع سوم(

41.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع چهارم(

44.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع پنجم(

12.500تهرانرشترشت-تهران)نوع اول(

17.500تهرانرشترشت-تهران)نوع دوم(

20.500تهرانرشترشت-تهران)نوع سوم(

36.500مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع اول(

52.000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع دوم(

64.000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع سوم(

45.000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع اول(

65.000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع دوم(

82.000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع سوم(

36.000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع اول(

54.000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع دوم(

قیمت بلیط اتوبوس قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

83.000معمولی خوابپل سفیدتهران

20.500معمولی صندلیپیشواتهران

120.000معمولی صندلیجاجرمتهران

206.500درجه یک شش تختهجاجرمتهران

40.000ارمجمکرانتهران

182.000درجه یک شش تختهخراسانکتهران

148.000معمولی خوابخراسانکتهران

83.500درجه یک شش تختهخرم درهتهران

67.500معمولی خوابخرم درهتهران

6434.000تخته لوکس مهتابخرمشهرتهران

565.000پلور سبزخرمشهرتهران

67.500درجه 2 اتوبوسیدامغانتهران

80.500معمولی صندلیدامغانتهران

137.500درجه یک شش تختهدامغانتهران

210.000لوکس4نفره اکسپرسدامغانتهران

118.000اتوبوسی تهویه داردورودتهران

6221.500تخته لوکس مهتابدورودتهران

113.000معمولی صندلیدورودتهران

88.500دو اتوبوسیدورودتهران
545.000لوکس شش نفریزاهدانتهران

55.500معمولی خوابزرین دشتتهران

165.000پردیسزنجانتهران

75.000اتوبوسی دو طبقهزنجانتهران

117.000درجه یک شش تختهزنجانتهران

94.500معمولی خوابزنجانتهران

99.000معمولی صندلیساریتهران

110.500معمولی خوابساریتهران

156.000لوکس 6نفریساریتهران

79.000اتوبوسیساریتهران

126.500درجه 2 اتوبوسیسبزوارتهران

150.000معمولی صندلیسبزوارتهران

369.000لوکس4نفره اکسپرسسبزوارتهران

129.500اتوبوسی تهویه دارسپید دشتتهران

6240.500تخته لوکس مهتابسپید دشتتهران

325.000درجه یک شش تختهسلماستهران

42.500درجه 2 اتوبوسیسمنانتهران

50.500معمولی صندلیسمنانتهران

86.000درجه یک شش تختهسمنانتهران

85.000ارمسمنانتهران

500.500غزال بنیادسیرجانتهران

324.500لوکس شش نفریسیرجانتهران

500.500غزال وانیاریلسیرجانتهران

قیمت قیمت بزرگسال مقصد مبد ا
خرد سال 

قیمت نوزاد  

000رشترشت

190.40098.90025.400بندرعباسرشت

174.50090.90023.800تهرانرشت

174.50090.90023.800شیرازرشت

000عسلویهرشت

266.700137.00033.000مشهدرشت

261.400134.40032.500اصفهانزاهدان

309.100158.20037.300تهرانزاهدان

171.30089.30023.500چابهارزاهدان

000شیراززاهدان

337.800172.60040.100گرگانزاهدان

196.300101.80026.000مشهدزاهدان

171.30089.30023.500کرمانزاهدان

159.70083.50022.300اهوازساری

207.500106.2500بندرعباسساری

97.30051.15014.230تهرانساری

157.70081.35020.270شیرازساری

142.100108.40020.600مشهدساری

143.80075.60020.700آبادانشیراز

127.90067.60019.100اصفهانشیراز

171.30089.30023.500اهوازشیراز

145.40076.30020.900بندرعباسشیراز

171.30089.30023.500بندرلنگهشیراز

000بوشهرشیراز

258.300132.80032.200تبریزشیراز

246.800127.10031.100تهرانشیراز

218.500112.90028.200رشتشیراز

201.000104.20026.400زاهدانشیراز

206.300106.80027.000ساریشیراز

115.90061.60018.000عسلویهشیراز

148.60077.90021.300قشمشیراز

000الرشیراز

124.70066.00018.800المردشیراز

240.800124.00030.500مشهدشیراز

142.20074.70020.600کرمانشیراز

145.40076.30020.900کیششیراز

000اصفهانعسلویه

000اهوازعسلویه

245.500126.40030.900تهرانعسلویه

000رشتعسلویه

115.90061.60018.000شیرازعسلویه
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حقوق و تجارت

2

رئیس س�ازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
با بی�ان اینکه این س�ازمان آمادگی برای 
اجرای حس�ابداری با رویک�رد تعهدی را 
دارد، گفت: عمده برنامه ریزی های سازمان 

ثبت در چند سال اخیر براساس همین رویکرد بوده است.  به 
گزارش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، احمد تویسرکانی 
در نخس�تین همای�ش پیاده س�ازی نظام حس�ابداری بخش 
عموم�ی با رویکرد تعهدی در س�ازمان ثبت اس�ناد و امالک 
کشور افزود: با توجه به قیمت تمام شده تمامی خدمات ارائه 

شده و نگاه نتیجه گرایانه موفق شدیم به رغم...

حجت االس�الم و المس�لمین  »س�یدابراهیم 
رئیس�ی« دادس�تان کل کش�ور در نشس�ت 

منطقه ای اتخاذ تدابیر ضد تبهکاری در شهر سوچی روسیه، 
خواستار تشریک مس�اعی جهانی برای مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی در خاورمیانه ش�د.  به گزارش ایرنا، رئیس�ی در 
هفتمین کنفرانس منطقه ای و بین المللی دادس�تان های 150 
کش�ور به ویژه از آسیای مرکزی، ش�رق و مرکز اروپا در شهر 

سوچی در ساحل دریای سیاه، گفت: همه کشورها باید...

دادستان کل کشور خواستار 
تشریک مساعی جهانی علیه 
تروریسم در خاورمیانه شد

 آمادگی سازمان ثبت اسناد و امالک
برای اجرای حسابداری با رویکرد تعهدی
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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
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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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ــلمين  «سيدابراهيم رئيسى»  حجت االسالم و المس
ــور در نشست منطقه اى اتخاذ تدابير  دادستان كل كش
ضد تبهكارى در شهر سوچى روسيه، خواستار تشريك 
ــاعى جهانى براى مبارزه با تروريسم و افراط گرايى  مس

در خاورميانه شد. 
ــن كنفرانس  ــى در هفتمي ــا، رئيس ــزارش ايرن به گ
ــور  ــتان هاى 150 كش ــى دادس ــه اى و بين الملل منطق
ــرق و مركز اروپا در شهر  ــياى مركزى، ش به ويژه از آس
سوچى در ساحل درياى سياه، گفت: همه كشورها بايد 
ــه خاورميانه در امر مبارزه با  براى تأمين امنيت منطق

تروريسم با يكديگر همكارى كنند. 
ــالمى ايران و فدراسيون  وى ادامه داد: جمهورى اس
ــات منطقه خاورميانه  ــيه براى تأمين امنيت و ثب روس
ــه با يكديگر همكارى و  ــم در منطق و مبارزه با تروريس
نقش مهمى را در اين عرصه ايفا مى كنند و توانسته اند 
ــتى در  ــاى موفقى در مبارزه با گروه هاى تروريس گام ه

سوريه دارند. 
ــوريه به  ــور در س ــزود: همكارى دو كش ــى اف رئيس
ــت دولت قانونى اين كشور انجام مى گيرد و با  درخواس

معيارهاى بين المللى مطابقت دارد. 
دادستان كل كشور يادآورشد: دو كشور همكارى هاى 
ــتى مؤثرى را به منظور تأمين صلح و ثبات  ضدتروريس

منطقه اى در سوريه انجام مى دهند. 
هيات قضايى ايران به سرپرستى دادستان كل كشور 
در كنفرانس منطقه اى دادستان ها در روسيه شركت و 
ديدگاه هاى جمهورى اسالمى ايران را در اين كنفرانس 

ارائه كرد. 
ــتانى  ــانى دادس همچنين به گزارش پايگاه اطالع رس
ــن كنفرانس به  ــيه، بخش اصلى بحث هاى اي كل روس
ــراى مقابله با  ــورهاى مختلف ب ــات كش ــادل تجربي تب
تهديدهاى مرتبط با تبهكارى و همكارى كشورها براى 

مقابله با آن اختصاص داشت. 
ــتان كل روسيه در جمع بندى    «يورى چايكا» دادس
ــت گفت: كنفرانس بين المللى دادستانان در  اين نشس
ــوچى فرصت ويژه اى را براى گفت وگوهاى صريح در  س
مورد مسائل مهم فراروى جامعه جهانى كه نگرانى ها را 

برانگيخته است، فراهم كرد. 
ــن كنفرانس به  ــركت كنندگان در اي وى افزود: ش
ــائل پرداختند  تبادل تجربيات و راهكارهاى حل مس
و توانستند در چارچوب آن با يكديگر روابط حرفه اى 
ــن را تحكيم  ــاى فيمابي ــا همكارى ه ــرار كرده ي برق

بخشند. 
دادستان كل كشور در حاشيه اين نشست در ديدار با  
ــتان برزيل  «رودريگو ژانوت مونتيرو دى باروس» دادس
ــن تدابير اين  ــى و همچني ــاى همكارى قضاي زمينه ه

كشور براى مبارزه با تروريسم را بررسى كرد. 

دادستان هاى ايران و برزيل روش هاى همكارى 
قضايى را بررسى كردند

ــى» دادستان  ــيدابراهيم رئيس ــالم  «س حجت االس
ــرو دى باروس»  ــور و  «رودريگو ژانوت مونتي كل كش
دادستان برزيل، در حاشيه نشست جهانى ضدتبهكارى 
در سوچى روسيه، درباره زمينه هاى همكارى قضايى و 
ــم مذاكره  ــن تدابير برزيل در مبارزه با تروريس همچني

كردند. 
ــتان كل كشور در ديدار با همتاى برزيلى خود،  دادس
راه هاى برخورد مؤثرتر با انواع تبهكارى ها به ويژه پديده 

تروريسم را بررسى كرد. 
ــريان حيات اقتصادى  ــاره به اينكه ش ــى با اش رئيس
ــته  ــاى حاميان آنان بس ــت ها با قطع كمك ه تروريس
مى شود، ادامه اقدامات دادستانى كل برزيل در راستاى 

ــرى از تأمين مالى  ــام اقدامات قانونى براى جلوگي انج
ــه يابى چگونگى  ــتى و ضرورت ريش گروه هاى تروريس

پيدايش اين معضل را مهم ارزيابى كرد. 
ــاره  ــن در ادامه با اش ــور همچني ــتان كل كش دادس
ــيار خوب دو كشور ايران و  ــبات بس به تاريخچه مناس
ــعه و  برزيل در حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى، بر توس
تعميق روابط و تبادل اطالعات بين دادستانى هاى كل 
ــور تأكيد كرد كه مورد استقبال همتاى برزيلى  دو كش

قرار گرفت. 
ــى الزم به  ــت: لوايح قانون ــز گف ــتان برزيل ني دادس
ــه آن ضمن تعريف  ــت كه بر پاي ــده اس مجلس ارائه ش
ــم و جنايات جانبى  ــخص كردن موضوع تروريس و مش
ــت ها كمك كند خود نيز  ــر فردى كه به تروريس آن، ه
ــود و انتظار داريم اين مورد تا  تروريست شناخته مى ش
پايان سال جارى ميالدى در مجلس برزيل تصويب شود. 
ــوچى، رسيدن به همگرايى  محور نشست قضايى س
ــور  ــى عليه تبهكارى بود كه هيات هاى 150 كش جهان
ــالمى ايران  جهان از جمله هيأت قضايى جمهورى اس
به سرپرستى دادستان كل كشور در آن حضور داشتند. 
ــفارت  ــانه اى س ــى رس ــزارش بخش ديپلماس به گ
ــيه، دستور كار هيأت جمهورى اسالمى  ايران در روس
ــت چهار روزه سوچى، ارائه راهكارهاى  ايران در نشس
كاربردى براى مبارزه با قاچاق انسان، تروريسم، فساد 
ــت باندهاى قاچاق مواد و. . . با  ــى، برخورد با فعالي مال
ــاس منطقه پر بحران خاورميانه  توجه به موقعيت حس

بود. 
ــزارى اين  ــول برگ ــن در ط ــى همچني ــات ايران هي
ــان روس خود برگزار  ــس مذاكراتى را با همتاي كنفران
ــاى قضايى و  ــترش همكارى ه ــا زمينه هاى گس كرد ت
حقوقى دو كشور براى مقابله با تبهكارى هاى منطقه اى 

گسترش يابد. 

دادستان كل كشور خواستار تشريك مساعى جهانى عليه تروريسم در خاورميانه شد
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ــور با بيان  ــناد و امالك كش ــازمان ثبت اس رئيس س
ــابدارى با  ــازمان آمادگى براى اجراى حس اينكه اين س
ــده برنامه ريزى هاى  ــرد تعهدى را دارد، گفت: عم رويك
سازمان ثبت در چند سال اخير براساس همين رويكرد 

بوده است. 
به گزارش سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، احمد 
ــازى نظام  ــتين همايش پياده س ــركانى در نخس تويس
حسابدارى بخش عمومى با رويكرد تعهدى در سازمان 
ــا توجه به قيمت  ــور افزود: ب ــناد و امالك كش ثبت اس
تمام شده تمامى خدمات ارائه شده و نگاه نتيجه گرايانه 
ــراوان در بخش  ــم كم لطفى هاى ف ــديم به رغ موفق ش
ــورى متقاضيان و  ــه اى، ميليون ها مراجعه حض بودج
مكاتبات كاغذى را حذف و حجم بسيارى از هزينه هاى 

پنهان را كاهش دهيم. 
ــابدارى تعهدى سابقه زيادى در  وى افزود: بحث حس
دنيا دارد و طبيعتا دستگاه هايى كه بوروكراسى حجيم 
ــدهاى محكمى در  و كارآمدى كمترى دارند موانع و س
ــتند و نخواهند گذاشت كه اين رويكرد  اين زمينه هس

در كشور موفق شود. 
ــر فرآيندها و  ــروز با تغيي ــه داد: ام ــركانى ادام تويس
اقدامات مؤثر در حوزه هاى مختلف اين سازمان، زمينه 
ــناد و  ارتكاب جعل و تخلفات در حوزه هاى مختلف اس
ــكاب جرايم مرتبط  ــالك كاهش پيدا كرده و راه ارت ام
ــت كه با  ــده و اينها نتيجه نگاه نتيجه گرا اس ــته ش بس
ــويق و  نيت خير و قصد قربت انجام گرفته و انتظار تش

تقديرى هم نداريم. 
معاون رئيس قوه قضاييه با انتقاد از وضعيت بهره ورى 
ــور افزود: بدون ترديد براى دستيابى به اهداف  در كش

ــت هاى كالن، حتماً به بازخوانى در  چشم انداز و سياس
فرآيند اقدامات و اصالح عملكرد و شناسايى آسيب هاى 
فراوان موجود نياز است و در غير اين صورت بسيارى از 
ــت ها تنها يك نوشته روى كاغذ باقى  برنامه ها و سياس

مى مانند. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تصريح كرد: 
مديران بايد بدانند هزينه مديريت و تصميم گيرى هاى 
ــور چقدر  ــت و مردم و منابع عمومى كش آنها چقدر اس
ــئله بايد به خوبى  ــوند و اين مس متحمل هزينه مى ش

فرهنگ سازى شود. 

ــى از مديريت ها  ــفانه امروز در بخش وى گفت: متأس
ــطحى و وضعيتى انفعالى  ــائل روزمره و س ــار مس گرفت
ــائل حل نشود اتفاقى  ــتيم و بايد بدانيم تا اين مس هس
ــت هاى  ــره ورى و موفقيت در سياس ــراى افزايش به ب

اقتصاد مقاومتى نخواهد افتاد. 
ــاره به عملكرد سازمان ثبت اسناد  ــركانى با اش تويس
ــتاز در ارائه خدمات  ــتگاهى پيش و امالك به عنوان دس
الكترونيكى ثبتى در سال هاى اخير افزود: اين سازمان 
ــابدارى تعهدى نيز پيشگام شده  در زمينه اجراى حس
ــاب كشى ها از اين  ــود كه حس و اميدواريم اين طور نش

ــازمان افزايش يابد و سازمان هاى مصرف كننده اى با  س
دستى باز در هزينه و بهره ورى پايين مصون باشند. 
نگاه تحول گرايانه سازمان ثبت در توجه به 

مسائل نظام مالى قابل تقدير است
ــور نيز در  معاونت نظارت مالى و خزانه دارى كل كش
ــازمان ثبت  اين همايش گفت: ارتباط اين معاونت با س
اسناد و امالك كشور ارتباطى كارشناسى و معنادار بوده 
و فعاليت هاى مشترك و مهمى در تعامل با اين سازمان 
به نتيجه رسيده است.  سيدرحمت اهللا اكرمى با تقدير 
ــورانه و تحول گرايانه مديريت اين سازمان  از نگاه جس
به ويژه توجه به مسائل نظام مالى كشور افزود: سازمان 
ــاط الكترونيكى و  ــه برقرارى ارتب ــناد در زمين ثبت اس
ــابدارى با رويكرد تعهدى  ــك نيز در اجراى حس هم اين

الگوى مناسبى در پيشتازى اين بخش ها بوده است. 
ــد بر اهميت بحث نظارت مالى ادامه داد:  وى با تأكي
ــفانه تاكنون يك تعريف جامع و مانعى از نظارت  متأس
ــت، نظارت و  ــرز بين هداي ــم و بايد حد م ــى نداري مال

دخالت روشن شود. 
ــابدارى نقدى در حال حاضر پاسخ  اكرمى گفت: حس
ــائل به ما نمى دهد و به نظر ما  ــبى براى اين مس مناس
ــابدارى با رويكرد تعهدى جهت اجراى  راهى به جز حس

بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد نداريم. 
ــابان  ــه همه ذيحس ــور خطاب ب ــه دار كل كش خزان
ــت  ــش عمده موفقيت و حتى شكس ــح كرد: بخ تصري
ــه عملكرد  ــور ب ــدى در كش ــابدارى تعه ــراى حس اج
ــتگى دارد و آنها به عنوان نمايندگان ما  ــابان بس ذيحس
ــتگاه هاى اجرايى بايد در اين زمينه تمام تالش  در دس

خود را به كار گيرند. 

آمادگى سازمان ثبت اسناد و امالك
براى اجراى حسابدارى با رويكرد تعهدى
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اس��ناد قوه قضاییه ع��اوه بر ارزش ذات��ی برای خود 
دس��تگاه قضایی، برای طرفین دعاوی نیز ارزش حیثیتی 

دارد. 
م��اده 131 برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اس��امی ایران به قوه قضاییه اجازه 
داده براس��اس آیین نامه ای خاص نس��بت به ساماندهی 
بایگانی ه��ای راک��د خود اق��دام کند که ای��ن آیین نامه 
هم اینک در حال تدوین است. در همین رابطه در نوشتار 

زیر به ذکر »اصول بایگانی« پرداخته شده است: 
بایگانی مرکز ضبط و نگهداری اس��ناد و پرونده هاست. 
وجود بایگانی در هر دس��تگاهی، به وی��ژه در قوه قضاییه 
ک��ه ماهی��ت کار آن ایج��اد پرونده اس��ت، ض��روری و 
اجتناب ناپذیر اس��ت. به همین دلیل از ابتدای تاس��یس 
تش��کیات دادگس��تری، بایگانی ها نیز در کنار شعب به 
وجود آمدن��د، به گونه ای که هم اینک حدود 150 میلیون 
فق��ره پرونده مختوم��ه در بایگانی های راک��د واحدهای 
قضایی کش��ور موجود اس��ت و س��االنه حدود 5 میلیون 
پرونده به حجم موجود افزوده می ش��ود. با گذشت زمان 
و ازدیاد پرونده ها، معایب روش های موجود در بایگانی ها 
ظاهر شد که از مهم ترین آنها می توان به علمی کاربردی 
نبودن بایگانی ها، ناهماهنگی و عدم تجانس در روش های 
موجود، اش��غال فضای زیاد توسط پرونده های مختومه و 
کاهش س��رعت دستیابی به سوابق اشاره کرد. بایگانی را 
به نوعی می توان شناس��نامه و تاریخچه یک تش��کیات 
دانس��ت زیرا همان گونه که اش��خاص حقیق��ی در اتخاذ 
تصمی��م و اقدام��ات خ��ود از حافظه اس��تمداد کرده و 
تجربی��ات گذش��ته را م��اک عملیات آینده خ��ود قرار 
می دهند و از این راه با خودداری از اش��تباهات گذش��ته 
راه آین��ده را هم��وار می کنند. اش��خاص حقوقی، یعنی 
دستگاه های دولتی و غیر دولتی نیز چنانند؛ با این تفاوت 
که مرکز حافظه اش��خاص مغز آنان و حافظه س��ازمان ها 

نیز بایگانی آنهاست. در فلسفه وجودی بایگانی ها و نقش 
آنها در هر دستگاه و سازمانی شکی نیست، اما متاسفانه 
در دس��تگاه قضایی توجه جدی به این حوزه نشده و این 
امر باعث ش��ده که این گنجینه ه��ای عظیم )بایگانی ها( 
به فراموشی سپرده ش��وند و تنها به محلی برای انباشت 
پرونده ها تبدیل ش��وند. به ناچار امروزه س��اختمان های 
بسیاری به محل انباشت پرونده ها اختصاص یافته اند که 
با خیل روز اف��زون پرونده های مختومه، روز به روز تقاضا 
برای اختص��اص مکان های جدید باالت��ر می رود. بدیهی 
است که در صورت ادامه روند موجود و عدم اتخاذ تدابیر 
مناس��ب، دیری نمی پاید که معضل بایگانی ها )راکد( به 
عمده ترین معضل دس��تگاه قضایی تبدیل خواهد شد. در 
این نوشتار سعی شده اصول بایگانی، معیارها و ماک ها 
و راهکاره��ای مورد نظر بیان ش��ود. پیش از پرداختن به 

موضوع اصلی، تعریف برخی اصطاحات ضروری است. 
سند: سند از نظر لغوی به معنای تکیه گاه و هر چیزی 

است که بتوان به آن اعتماد کرد. 
1-  س��ند از نظر حقوقی: برابر ماده 1284 قانون مدنی 

ایران، س��ند عبارت اس��ت از هر نوش��ته ای که در مقام 
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. 

2-  س��ند از نظر سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران: 
براس��اس تبصره ماده اول قانون تاس��یس سازمان اسناد 
ملی ایران عبارت است از تمامی اوراق، مراسات، دفاتر، 
پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، 
نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت 
تهیه ش��ده یا به دس��تگاه دولت رس��یده است و به طور 
مداوم و غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، 
مالی، اقتصادی، قضایی، سیاس��ی، فرهنگی، علمی، فنی 
و تاریخی به تش��خیص سازمان اس��ناد ملی ایران ارزش 

نگهداری دائمی دارد. 
3-  سند از نظر علم دفترداری و بایگانی: از این دیدگاه 
سند عبارت از هر نوع سابقه ای است که به صورت مکتوب 
از س��وی مأموران ذی صلح و در حدود وظایف آنها رسما 
ایجاد یا دریافت یا صادر شده است. مانند نامه ای اداری، 

نقشه ها، طرح ها و... 
4-  س��ند از دیدگاه مدیریت اس��ناد: هر نوع اطاعات 
ثبت ش��ده در یک س��ازمان که به اش��کال نوش��تاری، 
دیداری، ش��نیداری، مغناطیس��ی، الکترونیکی و... قابل 
تنظی��م و بهره برداری اس��ت و به عب��ارت دیگر مدارک 

»درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی«
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جارى يا ترتيب آرشيوى، در پوشه يا پوشه هايى تنظيم 
شده اند را پرونده گويند. 

ــناد جارى اوراق، سوابق و مداركى  ــناد جارى: اس اس
است ك در چرخه ادارى قرار دارد و اقدامات آنها ناتمام 

است و بايد در دسترس باشد. 
ــامل اوراق،  ــته از اسناد ش ــناد نيمه جارى: اين دس اس
ــت كه اقدامات ادارى و قانونى آنها  ــوابق و مداركى اس س
پايان يافته؛ اما هنوز احتمال مراجعه به آنها منتفى نيست. 
ــناد راكد: شامل اوراق، سوابق و مداركى است كه  اس
تمامى اقدامات اجرايى، ادارى و قانونى آنها پايان يافته 
و احتمال مراجعه به آنها كامال منتفى است و بايد مورد 

ارزشيابى قرار گيرند. 
ــكيالت ادارى  ــى جارى: اين بايگانى نوعى تش بايگان
ــناد و سوابق جارى  ــت كه عهده دار ثبت و ضبط اس اس
ــا به افراد  ــازمان و ارائه اطالعات آنه ــا نيمه جارى س ي

ذى صالح است. 
بايگانى راكد: بايگانى راكد يك واحد ادارى است كه 
عهده دار ثبت و ضبط اسناد و مدارك راكد و نيمه جارى 

سازمان و ارائه اطالعات آنها به افراد ذى صالح است. 
كالسه: شماره مشخص كنند هر پرونده قضايى براى 
ــيدگى را  ــير مراحل رس ــت و انجام مكاتبات در مس ثب
ــماره رديف ثبت و در دفتر  ــه گويند كه شامل ش كالس
ــيدگى كننده و سال تشكيل  يا رايانه، شماره شعبه رس

پرونده است. 
ــل بايگانى  ــى ترين مراح ــدى: يكى از اساس طبقه بن
ــت. طبقه بندى از نظر  ــناد و پرونده هاس طبقه بندى اس
ــت از تقسيم بندى اسناد و مدارك به  بايگانى عبارت اس
ــته هايى كه حداقل ميان آنها يك موضوع خاص و  دس

مشترك وجود داشته باشد. 
ــكيل پرونده  ــاس تش يك طبقه بندى منطقى كه اس

است، بايد داراى خصوصيات زير باشد: 
ــد به گونه اى  ــناد باي ــدى اس ــان: طبقه بن 1-  اطمين

پى ريزى شود كه محل دقيق سند مشخص شود. 
2-  سرعت: طبقه بندى بايد زمينه دسترسى به اسناد 

و مدارك مورد نياز را در حداقل زمان فراهم سازد. 

ــهولت: نحوه طبقه بندى بايد قابل فهم و درك  3-  س
بوده و اجراى آن به سهولت امكان پذير باشد. 

ــيوه اى  ــدى بايد به ش ــاف: طبقه بن ــت انعط 4-  قابلي
ــرات احتمالى قابل انعطاف  ــود كه با تغيي طرح ريزى ش
ــه طريقى  ــتم بايگانى ها ب ــر سيس ــى تغيي ــد؛ يعن باش
ــود كه نحوه بايگانى ها منعطف بوده و در  طرح ريزى ش
ــى آن را منطبق با  ــر قانون، بتوان به راحت صورت تغيي

مقررات جديد تغيير داد. 
تجهيزات بايگانى: 

ــل رعايت اصول  ــاى بايگانى: به دلي ــل و فض 1-  مح
ــاد اوراق و پرونده ها، محل  ــاختمان و وزن زي ايمنى س
ــاختمان تعيين  ــوال در طبقات زيرين س ــى معم بايگان
ــازهاى دستاه قضايى از  مى شود كه بايد در ساخت و س
لحاظ فنى، توجه الزم به ساخت فضاهاى مناسب براى 
ــل آيد. در انتخاب محل بايگانى توجه  بايگانى ها به عم

به موارد زيرضرورى است: 
1-1-  فضاى بايگانى بايد گنجايش حجم پرونده هاى 

مختومه شده را داشته باشد. 
ــه ها و چيدن آنها به نحوى انجام  1-2-  تنظيم قفس
شود كه رفت و آمد بايگان در بايگانى امكان پذير باشد. 

ــنايى و تهويه هواى  ــراى روش ــايل الزم ب 1-3 -  وس
ــا از عواملى  ــود و پرونده ه ــا در نظر گرفته ش بايگانى ه
ــت و حرارت  ــور آفتاب، رطوب ــتقيم ن ــر تابش مس نظي
نامطلوبى كه سبب پوسيدگى و از ميان رفتن تدريجى 

اسناد و مدارك مى گردد، در امان باشند. 
ــى افراد غير مسئول به  1-4-  به منظور عدم دسترس
بايگانى، اتاق بايگانى ها بايد از محل نگهدارى پرونده ها 

مجزا باشد. 
1-5-  محل بايگانى بايد داراى زوايا و اضالع مستقيم 
ــد تا امكان تنظيم وسايل بايگانى در خط مستقيم  باش
ــم  آيد و جريان كار بدون برخورد و تالقى، به نحو  فراه

مطلوب انجام شود. 
ــرى از  ــراى جلوگي ــق: ب ــاى حري ــتم اطف 2-  سيس
ــود در  ــدارك موج ــناد و م ــى اس ــوزى احتمال آتش س
ــتم اطفاى  بايگانى ها، محل بايگانى بايد مجهز به سيس

حريق پيشرفته متناسب با استانداردهاى روز دنيا باشد. 
ــت از  ــى: ضرورى اس ــى و حرارت ــتم برودت 3-  سيس
ــرايط  ــب با ش ــى و حرارتى متناس ــتگاه هاى برودت دس
ــور در بايگانى ها، به خصوص در  اقليمى استان هاى كش

بايگانى هاى راكد استفاده شود. 
ــتفاده بهينه  ــه هاى ريلى: براى اس ــتم قفس 4-  سيس
ــه هاى ريل دار براى  ــاحت بايگانى، از قفس از فضا و مس

نگهدارى پرونده ها استفاده شود. 
ــش پرونده با  ــش پرونده: جنس پوش 5-  جنس پوش
ــش  ــود. جنس پوش توجه به عمر پرونده انتخاب مى ش
پرونده هايى كه براى مدت طوالنى در بايگانى نگهدارى 
ــت مقاوم و مستحكم باشد. از اين رو  مى شوند، بهتر اس
ــه هم اينك در  ــه هاى نازكى ك ــد از قرار دادن پوش باي
ــتفاده قرار مى گيرند و  ــور مورد اس ــتر محاكم كش بيش
به شدت آسيب پذير هستند و به فرسوده شدن پرونده ها 
ــايل و  ــود.  6-  ديگر وس كمك مى كنند، خوددارى ش
ــايل و امكاناتى همچون  ــزات مورد نياز: تهيه وس تجهي
ــتكش، ماسك، شير پاستوريزه  جارو برقى، روپوش، دس
ــتفاده كاركنان شاغل در بايگانى ها، به ويژه  و... براى اس

بايگانى هاى راكد واحدهاى قضايى ضرورى است. 
نحوه ثبت پرونده هاى قضايى: 

ــور و  ــدن صنعت رايانه در كش ــا توجه به فراگير ش ب
همچنين گسترش روز افزون آن در قوه قضاييه ضرورت 
ــژه در بايگانى هاى  ــا، به وي ــتفاده از آن در بايگانى ه اس
ــترى هاى سراسر كشور به دليل دسترسى  راكد دادگس
ــخگويى  ــناد و مدارك و پاس ــر بايگان ها به اس راحت ت
ــت. در همين  ــهل تر به ارباب رجوع اجتناب ناپذير اس س
ــت اطالعات و  ــب براى ثب ــتا بايد نرم افزارى مناس راس
ــود تا تمام  ــخصات مورد نياز اوراق قضايى تهيه ش مش
ــكل به آن سيستم  بايگانى ها (راكد) به صورت متحد الش

مجهز شوند. 
نحوه ضبط و نگهدارى پرونده هاى قضايى: 

ــاى قضايى در بايگانى هاى واحدهاى قضايى  پرونده ه
ــه (شماره رديف،  ــور براساس شماره كالس سراسر كش
ــوند كه اين  ــدارى مى ش ــط و نگه ــال) ضب ــعبه، س ش

ــون نبود  ــكالت و معضالتى همچ ــبب بروز مش امر س
ــى راحت بايگان ها به پرونده هاى قضايى، عدم  دسترس
پاسخگويى آسان به مراجعه كنندگان و مشخص نبودن 
ــده، طرفين دعوا، تقديم و  ــواردى مانند موضوع پرون م
ــده است. به  تاخر پرونده ها و... در بايگانى هاى راكد ش
ــت پرونده ها  ــكالت مذكور ضرورى اس منظور رفع مش
نخست در برنامه نرم افزارى مناسب در رايانه ثبت شده 
ــماره بازيابى بايگانى (به صورت  ــاس ش ــپس براس و س

عددى و مسلسل) ضبط و نگهدارى شوند. 
شرايط احراز پست بايگانى و مختصات آن: 

ــر  ــناد ديگ ــا اس ــاوت ب ــه متف ــوه قضايي ــناد ق اس
سازمان هاست زيرا عالوه بر ارزش ذاتى سند براى خود 
ــى براى طرفين  ــتگاه قضايى، از نظر ارزش حيثيت دس

دعاوى نيز داراى اهميتى انكار ناپذير است. 
از اين رو نگهدارى اين گونه پرونده ها و اسناد و حفظ 
ــل و تصرف هاى احتمالى،  ــتبرد يا دخ آنها از گزند دس
ــتلزم اتخاذ تدابيرى است تا از هر گونه سوء استفاده  مس
ــتخدام  ــى از مهم ترين آنها، اس ــود. يك ــگيرى ش پيش

بايگان هايى است كه داراى شرايط زير باشند: 
ــمى يا پيمانى به عنوان پست سازمانى  1-  با ابالغ رس

«بايگان» استخدام شده باشند. 
ــند؛ زيرا بايگان  ــل اعتماد و رازدار باش 2-  امين، قاب
ــاى  ــى دارد كه افش ــات محرمانه اى دسترس به اطالع
ــا زيان هاى  ــى را ب ــتگاه قضاي ــت دس ــا ممكن اس آنه

جبران ناپذيرى مواجه كند. 
ــى الزم را  ــى، دوره هاى آموزش ــه بايگان 3-  در زمين

گذرانده باشند. 
با توجه به اينكه شغل بايگانى يكى از مشاغل سخت 
ــت و متصديان آن به خصوص در بايگانى  و زيان آور اس
ــى، پوستى و...  راكد، در معرض انواع بيمارى هاى تنفس
ــت شغل بايگانى در رديف مشاغل  قرار دارند، خوب اس
ــوق و فوق العاده  ــود و حق ــخت و زيان آور قلمداد ش س
ــويى  خاصى بدين منظور به بايگان ها تعلق گيرد و از س
ــر كاركنانى كه در  ــغل زودتر از ديگ ــان اين ش متصدي
معرض آسيب هاى اين پست نيستند، بازنشسته شوند. 



ــرا بايگان  ــند؛ زي ــن، قابل اعتماد و رازدار باش 2-  امي
ــاى آنها  ــى دارد كه افش به اطالعات محرمانه اى دسترس
ممكن است دستگاه قضايى را با زيان هاى جبران ناپذيرى 

مواجه كند. 
ــى الزم را  ــاى آموزش ــى، دوره ه ــه بايگان 3-  در زمين

گذرانده باشند. 
با توجه به اينكه شغل بايگانى يكى از مشاغل سخت و 
زيان آور است و متصديان آن به خصوص در بايگانى راكد، 
ــتى و... قرار  ــى، پوس ــرض انواع بيمارى هاى تنفس در مع
دارند، خوب است شغل بايگانى در رديف مشاغل سخت 
و زيان آور قلمداد شود و حقوق و فوق العاده خاصى بدين 
ــويى متصديان اين  منظور به بايگان ها تعلق گيرد و از س
ــغل زودتر از ديگر كاركنانى كه در معرض آسيب هاى  ش

اين پست نيستند، بازنشسته شوند. 
صالحيت ذاتى دادگاه ها

ــور در حكم  هرچند آراى وحدت رويه ديوان عالى كش
قانون هستنند و براى تمام محاكم الزم الرعايه هستند و 
ــف از آنها موجب تعقيب قانونى خواهد بود؛ ولى نقد  تخل
ــه نقد و بررسى  ــوم و معمول است و هميش قانون، مرس
قوانين، قانونگذار را بر آن داشته تا اقدام به اصالح برخى 

قوانين يا حذف بعضى از مواد قانونى كند. 
ــبت  ــى، انقالب و نظامى نس ــت محاكم عموم صالحي
ــت و نه صالحيت محلى  ــه همديگر صالحيت ذاتى اس ب
ــته تاثيرى در  ــا ميزان خواس ــبى بنابراين محل ي يا نس
ــده،  ــر يك از محاكم ذكر ش ــيدگى ذاتى ندارد و ه رس
ــوزه صالحيت خود  ــه جرايم در ح ــيدگى ب صالح به رس
ــتند و با توجه به صالحيت ذاتى كه دارند، در حوزه  هس
ــتند.  ــت محلى، هر كدام از يكديگر متفاوت هس صالحي
ــتان كهگيلويه و بويراحمد، دادسرا  به عنوان نمونه در اس
ــيگى به تمام جرايم  ــاى نظامى صالحيت رس و دادگاه ه
نيروهاى مسلح را -در هر كجاى استان كه اتفاق بيفتد- 

دارند. 
ــامل تمام  ــرا و دادگاه نظامى ش ــن صالحيت دادس اي
ــتان هاى استان مى شود و  شهرستان ها، بخش ها و دهس
صالحيت محلى آن تمامى استان كهگيلويه و بويراحمد 

ــراد در  ــه جرايم اف ــيدگى ب ــرد؛ اما رس ــر مى گي را در ب
صالحيت محاكم عمومى، تابع صالحيت محلى است كه 
ــتان تنها  جرم در آن اتفاق مى افتد و هر بخش يا شهرس
ــيدگى  ــه جرايم روى داده در حوزه صالحيت خود رس ب

مى كند. 
ــت در يك شهرستان، چندين دادگسترى و  ممكن اس
ــكيل شده باشد كه هر يك از جرايم در  دادگاه بخش تش
ــرار مى دهند. همچنين  ــيدگى ق قلمرو خود را مورد رس
ــتان، دادگاه  ــك شهرس ــه در بخش هاى ي ــى ك ــا زمان ت
ــد، دادگاه هاى عمومى به تمام  ــكيل نشده باش بخش تش
ــيدگى مى كنند.  ــه آن بخش رس ــوط ب ــاى مرب پرونده ه
ــم (عمومى، انقالب و  ــه صالحيت ذاتى محاك ــا توجه ب ب
ــى) قانون صالحيت محلى هر كدام را به نحو خاص  نظام
ــود  ــت. اين صالحيت ذاتى موجب مى ش تعيين كرده اس
ــد،  ــته باش ــم با يكديگر تفاوت داش ــوزه قلمرو محاك ح
ــعبه دادگاه نظامى به تمام جرايمى  به گونه اى كه يك ش

ــيدگى  ــتفاق مى افتد، رس ــتان اس ــه در قلمرو يك اس ك
ــكيل  مى كند. با اين وصف و با توجه به ماده 5 قانون تش
ــاى عمومى و انقالب و اصالحات بعدى، در تمام  دادگاه ه
ــده كه  ــكيل ش ــتان ها دادگاه هاى انقالب تش ــز اس مراك
صالحيت آنها در استان عام است، مگر اينكه در برخى از 
شهرستان ها، دادگاه انقالب تشكيل شده باشد. در صورت 
ــكيل دادگاه انقالب، اين دادگاه صالح به رسيدگى به  تش
تمام جرايم در صالحيت محاكم انقالب كه در قلمرو آن 
شهرستان، اعم از شهرها و بخش هاى آن به وقوع پيوسته 
ــت. با اين وصف، هيچ جاى كشور فاقد دادگاه انقالب  اس
ــت تا بتوان به ماده 2 دستور العمل نحوه رسيدگى  نيس
ــره يك ماده 4 قانون  ــه پرونده هاى قاچاق موضوع تبص ب

استناد كرد. 
ــويى با توجه به صالحيت ذاتى محاكم صالحيت  از س
ــن رو دادگاه هاى  ــت و از اي ــى هر كدام متفاوت اس محل
عمومى نمى توانند به جرايم در صالحيت محاكم انقالب 

ــكيل نشدن دادگاه انقالب در بعضى بخش ها  به بهانه تش
ــيدگى كنند بنابراين به نظر مى رسد  يا شهرستان ها رس
رأى وحدت رويه مورد نظر تا حدودى خدشه بردار است. 
ــتور العمل نحوه  ــاده 2 دس ــه م ــا توجه ب ــن ب همچني
رسيدگى به پرونده هاى قاچاق، موضوع تبصره يك ماده 
4 قانون، هرچند رأى صادر شده به ظاهر صحيح به نظر 
ــتانى نيست  ــد؛ ولى در واقع هيچ بخش يا شهرس مى رس
ــده باشد. از سويى  ــكيل نش كه در آن دادگاه انقالب تش
اين دستور العمل مصوب سال 1374 است؛ اما قانون بعد 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و  از آن يعنى ماده 5 قانون تش
انقالب - كه صالحيت محلى دادگاه هاى انقالب را به تمام 
ــرى داده - در سال 1381 مجددا تدوين شد  استان تس
ــتناد و  ــت كه قانون موخر بايد مورد اس و اصل بر اين اس
توجه قرار گيرد. مگر اينكه در خود قانون ترتيب ديگرى 
ــده باشد كه در ما نحن فيه هيچ قيد و شرطى به  ذكر ش

ميان نيامده است. 
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بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بازدید از بندر شهید 
رجایی گفت: در نیمه دوم س��ال ج��اری صادرات میعانات 
گازی LPG، گوگ��رد و فرآورده های نفتی از بنادر ش��هید 
رجایی و باهنر هرم��زگان افزایش می یابد.به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، "حمیدرضا عراقی" در بازدید از بخش های 
مختل��ف منطقه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی، اظهار 
داشت: استفاده از توانمندی ها و تسهیالت بزرگترین بندر 
تجاری ایران برای توسعه فعالیت های این شرکت در دستور 

کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد.وی افزود: ظرفیت بنادر 
هرمزگان آماده ش��ده تا در زمینه ص��ادرات فرآورده های 
نفتی، صنایع پایین دس��تی و پتروشیمی که ارزش افزوده 
باالتری دارند، حمل و نقل دریایی ارزهای کش��ور را تامین 
و کش��ور را بسوی توسعه بیش��تر ببرد.معاون وزیر نفت با 
اعالم اینکه قرارداد صادرات گاز ایران به عراق از بندر بصره 
امروز در تهران بسته می شود، گفت: طی ماه های آینده با 
گشایش های بیشتر تعامالت تجارت بین المللی در شرایط 

پساتحریم، بندر شهید رجایی در زمینه های نفتی فعال تر 
و پربارتر می شود و قرار است با افتتاح پاالیشگاه نفت ستاره 
تا س��ال آینده صادرات بنزین نیز از این بندر انجام ش��ود.

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران اضافه کرد: 700میلیون 
مترمکعب تولید گاز طبیعی در اختیار این شرکت است که 
قرار است صادرات این فرآورده ها را از طریق بنادر هرمزگان 
توسعه دهیم.الزم به ذکر است، "حمیدرضا محمد حسینی" 
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی 

هرمزگان نیز در این بازدید ظرفیت های کانتینری، فله مایع 
و فله خشک اسکله ها و پایانه های بزرگترین بندر تجاری 

کشور را برای هیات بازدید کننده تشریح کرد.

توسعه صادرات فرآورده های گازی از بندر شهید رجایی در دوره پساتحریم 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر 
امور شمال غرب شرکت توزیع برق اصفهان از 
اجرای 433 پروژه کوچک و بزرگ با هزینه ای 

بالغ ب��ر 9 میلیارد و 500 میلی��ون تومان در 
راستای کاهش تلفات، ظرفیت سازی انشعابات 
جدید، زیباسازی مبلمان شهری، ایجاد تعادل 
باد در شبکه فشار از ابتدای سال جاری تاکنون 
در این منطقه خب��رداد و تاکید کرد: تاکنون 
70 درصد پروژه های یاد ش��ده به ثمر رسیده 
است.ایرج مصیب در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اختصاص 700 میلیون تومان اعتبار جهت 

بازسازی شبکه های فرس��وده در شمال غرب 
اصفه��ان گفت: امس��ال با اج��رای این برنامه 
شاهد کاهش چشمگیر قطعی، کاهش میزان 
برق توزیع نش��ده و ... در این منطقه بوده ایم.
وی با اش��اره به پیش��رفت 10 درصدی طرح 
اتوماس��یون شبکه و تاثیراتی که این طرح در 
زم��ان حوادث دارد اظهار داش��ت:با انجام این 
پروژه تمام برق شبکه قطع نمی شود، بلکه تنها 

همان قسمت دچار قطعی و در سایر قسمت ها 
برق جریان دارد .مدیر امور برق ش��مال غرب 
اصفهان همچنین از تعامالت شهرداری و سایر 
نهادها با بخش برق خبر داد و گفت: برهمین 
اساس در منطقه هشت، سه پروژه با هزینه ای 
بالغ بر دو میلی��ارد و 892 میلیون ریال و در 
منطقه شهرداری 12 شش پروژه با هزینه ای 
بالغ بر 9 میلیارد ریال انجام شده است.مصیب 

با اشاره به اهمیت بحث روشنایی معابر افزود: 
مدیری��ت امور ش��مال غ��رب در خیابان 17 
شهریور ملک شهر 700 متر کابل کشی فشار 
ضعیف، هم چنین در خانه اصفهان با نصب 30 
اصله پایه روش��نایی معابر به همراه 655 متر 
شبکه فشار ضعیف زمینی را انجام داده است 
ک��ه هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 19 میلیون 
ریال هزینه داش��ته اس��ت.وی گفت: درحال 
حاضرکنتور یک هزار و 540 نفر از مشترکان 

مصرف باال از راه دور قرائت می شود.

اجرای 433 پروژه با اعتبار بیش از 90 میلیارد ریال در امور برق شمال غرب اصفهان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- فرماندارعلی آباد کتول ازکارخانه ش��رکت تعاونی ش��یرولبنی کومه واقع در شهرک صنعتی 
علی آباد کتول بازدیدکرد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان، “احمد تجری مفرد” بر لزوم حمایت 
از بخش تولید تاکید کرد و گفت : حمایت از تولید و صنعت ، اشتغال جوانان را به همراه دارد.به گفته وی اشتغال جوانان به ارتقای 
امنیت و تولید در جامعه می انجامد. بر این اس��اس حمایت از تولید باید س��رلوحه کار همه مدیران باش��د.تجری مفرد در بازدید از 
بخشهای مختلف این کارخانه ، از دست اندرکاران آن قدردانی کرد و اظهار داشت: پیشبرد طرح های توسعه و صنعت در شهرستان 
کمک فراوانی به توسعه کلی استان خواهد داشت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان نیز در این بازدید بر ضرورت 
توجه به حوزه تولید تاکید کرد و گفت : تالش می ش��ود نیازهای واحدهای صنعتی شناس��ایی و مش��کالت و موانع پیش روی آنها 
برطرف ش��ود.رحمن محمدزاده اظهار داشت: واحدهای صنعتی مش��کالت زیادی دارند که دولت هم و غم خود را رفع این موانع و 

کمک به حوزه تولید قرار داده است.

بازدید فرماندار علی آبادکتول از واحد لبنی کومه

بوش�هر-خبرنگار فرص�ت امروز- ش��هرداران شهرهای 
خورموج،اهرم، بوشکان،وحدتیه ، تنگ ارم و بردخون در جلسه 
هم اندیشی ش��هرداران استان که به میزبانی شهرداری بوشهر 
ش��رکت کرده و بر تش��کیل کمیته های تخصصی مش��ترک 
شهرداریهای استان تاکید کردند.شهردار بندر بوشهر در جلسه 
شهرداران استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر در نقطه 
عالی مرزی و اس��تراتژیکی قرار دارد افزود: متاسفانه با توجه به 
این پتانس��یل ها حرکت هایمان در شهرهای استان کند است 

.غالمعلی میگلی نژاد که در نخس��تین جلس��ه هم اندیش��ی 
شهرداران اس��تان ، میزبان شهرداران استان بود اظهار داشت : 
قدر داشته هایمان را نمی دانیم و اگر یک رابطه منطقی با دولت 
داشته باشیم بیشتر می توانیم بهره ببریم.شهردار مرکز استان با 
اشاره به  مشکالت مالی دولت در سالجاری اظهار داشت: ما در 

شهرداری های استان باید به دور از سیاست زدگی و با توجه به 
داش��ته ها و توانمندی هایمان خود کفا عمل کنیم تا در مواقع 
بحران مالی دولت، دچار چالش نشویم.ش��هردار بندر بوشهر با 
تاکید بر تقویت بدنه شهرداریهای استان در جهت احقاق حق و 
مطالبات شهرداریها اظهار داشت: تشکیل کمیته های تخصصی 

اگ��ر خوب اجرا ش��ود می تواند به س��ایر ش��هرداریهای دیگر 
استانهای کشور تس��ری داده شود و زمینه ساز و شروع خوبی 
برای پیشبرد گرفتن مطالبات ش��هرداریها از سه قوه مجریه و 
مقننه و قضائیه باشد .میگلی نژاد با ارایه پیشنهاد برگزاری دوره 
ای نشست مشترک هم اندیشی میان شهرداریهای استان افزود: 
پیش��نهاد می کنم که کمیته های تخصصی نظیر کمیته های 
درآمدی ، برنامه ریزی ، فرهنگی و اجتماعی و مش��ارکت های 

مردمی و سایر موارد میان شهرداریهای استان تشکیل شود.

مش�هد- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار خراسان 
رضوی پس از بازدید از خطوط تولید ش��رکت دارو س��ازی 
ثام��ن، تصریح ک��رد: این مجموعه ج��زو واحدهای تولیدی 
»افتخار آفرین« است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان 
قدس رضوی، مهندس رشیدیان در این بازدید که با حضور 
مهندس عزیزیان؛ قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی و 
جمعی از مدیران استان انجام شد، از نزدیک با فعالیت های 
شرکت داروسازی ثامن در حوزه تولید سرم های گوناگون و 
دیالیز سفاقی آشنا شد.استاندار خراسان رضوی، فعالیتهای 

داروس��ازی ثامن را »بسیار خوب«، »فنی« و »دقیق« خواند 
و گفت: امروز ش��اهدیم که ب��ه همت این مجموعه، خدمات 
دارویی با کیفیت بس��یار مناس��ب به بیم��اران نیازمند ارائه 
می شود.رش��یدیان با اش��اره به س��هم 40 درصدی شرکت 
داروس��ازی ثامن درتامین نیاز کشور به سرم های گوناگون، 
اظهار کرد: امیدوارم با توجه به طرح های توس��عه ای خوبی 
که در حوزه تنوع محصوالت و دسترس��ی به تولیدات دارای 

فن آوری پیشرفته در این شرکت وجود دارد، به زودی شاهد 
خدمات جدیدی در زمینه تولید محصوالت استراتژیک و رفع 
نیازهای مردم عزیزمان و به ویژه بیماران خاص باش��یم.وی 
افزود: باید خدارا شاکر باشیم که غیر از برکت و رحمت وجود 
مبارک مضجع منور حضرت رضا)ع(، آستان قدس رضوی با 
مدیریت بسیار ارزنده ای که داشته، توانسته است حتی بدون 
کمک دولت، اهداف توسعه ای خود را در بخش های مختلف 

از جمله در حوزه دارو س��ازی محقق سازد. ولی قطعا ما نیز 
برای ارتقاء و گسترش این فعالیت ها مضایقه نخواهیم کرد. 
چراکه دولت و دستگاههای دولتی، به ویژه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی مهم ترین مشتریان این مجموعه 
هستند.استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری با اشاره به 
ش��رایط جاده های استان، اظهار کرد: با توجه به رفت و آمد 
بسیاری که در این جاده ها صورت می گیرد، متاسفانه همه 
ساله شاهد این هستیم که افراد زیادی بر اثر سوانح رانندگی 

به تجهیزات و خدمات درمانی نیازمند می شوند.

میگلی نژاد شهردار مرکز استان در هم اندیشی شهرداران استان بوشهر:

با همفکری و کمک یکدیگر می توان حرکت توسعه شهرها را شتاب بیشتری داد

داروسازی »ثامن« جزو واحدهای تولیدی افتخار آفرین استان رضوی است

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- استاندار ایالم و مدیرکل دیوان محاسبات به همراه معاونین، فرماندار شهرستان مهران و جمعی 
از مس��ئولین از طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان مهران باهدف لزوم توسعه فضای سبز و جنگل کاری در استان 
بازدید نمود.استاندار و معاونین ایشان از بخش های مختلف نهالستان گرمسیری مهران، باغ بذر، طرح جام و طرح جدید جم آب 
و همچنین نهالکاری حاشیه جاده شهرستان مهران بازدید نمود.دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم در 
جریان بازدید از طرح جم آب مهران گفت: این طرح در سطح پنج هزار هکتار بوده که دو هزار هکتار آن در شهرستان های مهران 
و دهلران و س��ه هزار هکتار در دیگر عرصه های ملی شهرس��تان های مختلف اس��تان به اجرا درخواهد آمد.  وی افزود: اجرای این 
طرح با اجرای عملیات آبخیزداری شامل سامانه سطوح آبگیر باران و پخش سیالب، خشکه چینی، گابیون بندی به  منظور استفاده 
صحیح از نزوالت جوی، جلوگیری از س��یل و ذخیره نزوالت آس��مانی همراه بود و تمام عملیات انجام شده با همکاری و مشارکت 

مردم و تعاونی ها انجام می گیرد. 

بازدید استاندار ایالم و مدیرکل دیوان محاسبات از طرح های منابع طبیعی شهرستان مهران

تبریز - اسد فالح- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان 
ش��رقی از پیش��رفت فیزیکی 100درصدی توسعه اردوگاه 
مرند خب��ر داد. توحید اخالقی در جری��ان بازدید از طرح 
توسعه اردوگاه مرند، اظهارداشت: این طرح دارای سه بخش 
احداث سالن و ساختمان اداری، پروژه گازرسانی و احداث 
ایس��تگاه گاز و همچنین تکمیل اردوگاه) محوطه سازی و 
اجرای فاضالب( می باش��د که احداث س��الن و ساختمان 

اداری از پیش��رفت 100درص��دی برخوردار ب��وده و پروژه 
گازرس��انی تحویل موق��ت گردیده ضم��ن اینکه عملیات 
تکمی��ل این اردوگاه از پیش��رفت 43 درص��دی برخوردار 
است.وی افزود: در بخش احداث سالن و ساختمان اداری، 

پروژه ش��امل 748 مترمربع س��وله و حدود 500 مترمربع 
ساختمان جنبی شامل ساختمان اداری، سرویس بهداشتی 
و اتاقک منبع آب ) ایستگاه پمپاژ ( است که سوله بصورت 
اسکلت پیش س��اخته فلزی بوده و ساختمان های جنبی 

دارای اس��کلت بتن  آرمه  هس��تند و سرمایش و گرمایش 
آن بصورت موتورخانه مرکزی همراه با ایرواشر می باشد.

هم�دان- خبرنگار فرصت ام�روز- آئین 
افتتاحی��ه نخس��تین همای��ش بی��ن الملل��ی 
میرس��یدعلی همدانی با حضور عضو ش��ورای 
انق��الب فرهنگ��ی، میهمانان��ی از کش��ورهای 
تاجیکستان، هند، پاکستان و الجزایر و مسئوالن 
استانی و کش��وری برگزار ش��د.آئین افتتاحیه 
نخس��تین همایش بین المللی میرس��ید علی 
همدانی با حضور سفیران دو کشور تاجیکستان 

و پاکستان ، میهمانانی از چندین کشور همسایه 
و مس��ئوالن استانی برگزار ش��د.در این مراسم 
معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور، نماینده 
ولی فقیه در اس��تان همدان، اس��تاندار همدان، 
سفیر تاجیکستان در تهران، عضو شورای عالی 

انق��الب فرهنگی به س��خنرانی پیرامون عالم و 
عارف فرهیخته میرسید علی همدانی پرداختند.
پخش چندین کلیپ در مورد همدان و مفاخر و 
مشاهیر همدان از دیگر برنامه های این همایش 
بود.کت��اب »میر هم��دان« اث��ر تحقیقی پرویز 

اذکای��ی رونمایی ش��د و در ادامه این مراس��م 
اس��تاندار همدان از مؤلف ای��ن اثر تجلیل کرد.
س��ازمان جهانی یونسکو س��ال 2015 را به نام 
میر س��یدعلی همدانی، نامگذاری کرده است و 
این اقدام مایه افتخار همدان اس��ت.به مناسبت 

برگزاری این همایش مجتمع آموزشی مزین به 
نام »آیت اهلل میر س��یدعلی همدانی« با ظرفیت 
تحصیل یک ه��زار و 200 دانش آم��وز با صرف 
38 میلیارد ریال اعتبار امروز با حضور اس��تاندار 
همدان و سفیر تاجیکستان در ایران در منطقه 
600 دستگاه شهر همدان به بهره برداری رسید، 
ضمن اینکه آئین نکوداش��ت شاه همدان نیز در 

هنرستان دخترانه تهذیب برگزار شد.

قزوین- خبرنگار فرص�ت امروز- کیومرث 
فدائي فر، مدیر منطقه سه شهرداري قزوین گفت: 
س��اماندهي و بازسازي رودخانه اس��ماعیل آباد از 
امتداد روس��تاي اس��ماعیل آباد در برنامه کار این 
مجموعه قرار دارد که اکنون از 35درصد پیشرفت 

فیزیکي برخوردار مي باشد. کیومرث فدائي فر افزود: 
عملیات عمراني پروژه تکمیل و ساماندهي رودخانه 
اسماعیل آباد این منطقه طبق برنامه کاري درحال 

اجراس��ت.وي با بیان اینکه امس��ال ب��راي پروژه 
تکمیل و س��اماندهي رودخانه اسماعیل آباد این 
منطقه 400میلیون تومان اعتب��ار هزینه خواهد 

شد، گفت: طبق برنامه ریزي انجام شده این پروژه 
تا پایان فصل کاري س��ال جاري ب��ه پایان خواهد 
رسید.این مقام مسئول گفت: ساماندهي و بازسازي 

رودخانه اسماعیل آباد از امتداد روستاي اسماعیل 
آباد در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: این 
رودخانه با احداث دیوار سنگي ساماندهي خواهد 
ش��د و اجراي این پروژه یکي از درخواس��ت هاي 

شهروندان اسماعیل آباد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی خبر داد

پیشرفت 100 درصدی پروژه توسعه اردوگاه مرند

با رونمایی از کتاب »میر همدان«

همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی در همدان برگزار شد

پیشرفت 35درصدي عملیات ساماندهي رودخانه اسماعیل آباد قزوین
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