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کامیاران؛ مقصدی مهم برای 
گردشگری روستایی

قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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شـاید یکی از مهم ترین مشکالت ما 
ایرانی هـا در سـفرهای خارجی، نوع 
غذاهای کشوری باشد که به آن سفر 
می کنیم. درباره کشـور ارمنسـتان 

باید گفت غذاهای ارائه شـده در این کشـور با طبع ما بسیار 
آشناسـت و غذاهایی مانند کباب کوبیده، کباب برگ، دلمه و 
کوفتـه را می توان جزو غذاهای مشـترک نام برد. در غذاهای 
ارمنی مثل غذاهای خودمان برنج دیده می شـود ولی نه به آن 
اندازه که مـا به برنج عالقه مندیم. در ایروان پایتخت کشـور 
ارمنستان نیز چندین رستوران ایرانی وجود دارد که غذاهای 
آن با ذبح اسـالمی است، از این رومشکلی بابت غذا نخواهید 
داشـت.  در پخت و پزغذا در ارمنسـتان کمتـر از ادویه جات 
مختلف اسـتفاده می شـود و معموالً نمک و فلفل ادویه اصلی 

غذاست. رسمی ترین غذای ارمنستان...

لذت غذاخوردن در 
ارمنستان
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تهران -  ایرنا -  آب انبار محمدآباد واقع در شهرس��تان 
میبد، شهرندوش��ن، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسید. به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
یزد، محس��ن ذاکری نیا در توضیح وجه تسمیه این آب 
انبار تاریخی گفت: این بنا توس��ط یکی از بانوان خیر به 
نام حاجیه کوکب جاللی در دوره پهلوی به سبک جدید 
احیا و با توجه به قرارگیری آن در مجاورت کشتزارهای 

قنات محمدآباد به آب انبار محمدآباد مش��هور اس��ت. 
سرپرس��ت معاونت میراث فرهنگی این اداره کل عنوان 
کرد: این آب انبار در یک پالن مستطیل شکل در جهت 
ش��مالی جنوبی طراحی و احداث شده است. ورودی بنا 
در جهت غربی به صورت ایوان با پوش��ش سقف ضربی 
ب��ا قوس هاللی اس��ت که پلکان از ابتدای آن ش��روع و 
در انته��ا با یک زاوی��ه 90 درجه در جه��ت جنوبی به 
پاش��یر ختم می شود. در جهت شمال بنا صفه ای جهت 

استراحت عابران و کشاورزان احداث شده است. مخزن 
آب انب��ار که در جهت جنوب بنا ق��رار دارد دارای یک 
بادگیر در جهت جنوب اس��ت. این مقام مسئول تصریح 
کرد: به طور کلی این بنا با مصالح خشت، آجر و سنگ 
با مالت گل، ساروج و گچ ساخته شده است. وی افزود: 
تغییر نوع آب انبار از دس��تی به پاش��یردار، وجود طاق 
و وقوس های موجود در قس��مت اس��تراحتگاه عابران و 
نزدیکی به بافت ثبتی ندوشن از ویژگی های شاخص این 

اثر تاریخی به شمار می آید. ذاکری نیا خاطرنشان ساخت: 
این بنا به منظور تامین آب مصرفی و ش��رب کشاورزان 
و عاب��ران و همچنین فضای اس��تراحت و اتراق احداث 
ش��ده و در حال حاضر مورد اس��تفاده عموم به منظور 
اس��تراحت و تفریح در اوقات فراغت اس��ت. وی اظهار 
داشت: به دلیل اینکه بنا از جمله عناصر تشکیل دهنده 
بافت تاریخی یزد اس��ت حریم آن از ضوابط عرصه بافت 

ثبتی تبعیت می کند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان فارس گفت: هم اکنون هتل 18 طبقه ای که در 
حری��م ارگ تاریخی کریمخان زند در ش��یراز در حال 
احداث اس��ت، پلمب ش��ده و حکم تخریب چهار طبقه 

اضافه این هتل در هفته آینده اجرایی می شود. 
مصیب امی��ری درگفت و گو با ایرنا بی��ان کرد: تعداد 
طبقات در مجوز اصلی احداث این هتل 14 طبقه بوده 
اما در هنگام ساخت و س��از مالک هتل اقدام به ساخت 
این هتل در 18 طبقه کرده است که این موضوع تخلف 

است و طبقات اضافی باید تخریب شود. 
وی افزود: پنج ماه پیش براساس مصوبه شورای عالی 
معماری و شهرس��ازی مجوز تخریب چهار طبقه از این 
هتل در شیراز صادر شد که متاسفانه تاکنون این حکم 

اجرا نشده است. 
امی��ری اظهار داش��ت: در س��اخت این هت��ل با نام 
آس��مان، در حری��م درجه ی��ک مجموع��ه زندیه همه 
ضوابط رعایت نشده و برای ارتفاع غیر مجاز، مجوز های 

الزم را از میراث فرهنگی و دستگاه های مربوط نداشته 
اس��ت. وی اضافه کرد: باره��ا در زمان احداث این هتل 
در مرحله اسکلت، برای حذف طبقات آخر که غیر مجاز 
اس��ت، به مالک این هتل اعالم شده اما تاکنون طبقات 

غیر مجاز از سوی مالک هتل حذف نشده است. 
او ادامه داد: هتل آسمان باید قبل از ساخت این هتل 
ضوابط س��ازمان میراث فرهنگی را رعایت می کرده که 
درحال حاضر این هت��ل با ضابطه های میراث فرهنگی 
مطابقت ن��دارد و در صورت عدم اجرای حکم تخریب، 
ای��ن هتل، بعد از اتم��ام کار و در زمان بهره برداری نیز 
نیاز به مجوز میراث فرهنگی دارد که این مجوز به این 

هتل با شرایط کنونی تعلق نمی گیرد. 
امیری عنوان داش��ت: نقشه ساخت این هتل در سال 
82 در معاونت س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی فارس 
تایید ش��ده اما درسال های بعد تعداد طبقات این هتل 
در حین س��اخت افزای��ش یافته که می��راث فرهنگی 
نقش��ه های جدید را تایید نک��رده و از این موضوع هم 

مطل��ع نبوده اس��ت. وی با بی��ان اینکه اج��رای حکم 
تخری��ب طبقات اضافه این هتل مربوط به ش��هرداری 
است، افزود: میراث فرهنگی ساخت این هتل را در 14 
طبق��ه تایید می کند و به هیچ عنوان اجازه بهره برداری 
از ای��ن هت��ل در 18 طبقه در حری��م ارگ کریمخانی 
را نمی دهی��م. او گفت: ظرفیت ثب��ت جهانی مجموعه 
زندیه فراهم ش��د که ب��ه دلیل س��اخت غیر مجاز این 
هتل نتوانس��تیم ای��ن مجموعه را ثب��ت جهانی کنیم 
و ای��ن مهم به تاخی��ر افتاد. در مصوب��ه خردادماه 94 
ش��ورای عالی معماری و شهرسازی کش��ور درباره این 
هتل آمده اس��ت: به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات 
بعدی، مصوبه هفتم دی 84 کمیس��یون ماده پنج شهر 
شیراز مالک عمل اس��ت. بنابراین ضروری است ضمن 
تعدیل ارتفاع هتل آس��مان به میزان 14 طبقه، نسبت 
ب��ه لغو مجوزهای ص��ادره مازاد اقدام ش��ود و از ادامه 
فعالیت احداث و تکمیل طبقات فوقانی پروژه ممانعت 
به عمل آید. برخی از دوستداران میراث فرهنگی هتل 

18 طبقه آسمان را که در خیابان رودکی شیراز درحال 
احداث اس��ت عاملی برای تجاوز ب��ه فضای منظری و 
بصری ارگ کریمخانی ش��یراز قلمداد می کنند و براین 
باورن��د احداث این هتل و تجاوز به فضای بصری ارگ، 
بخت ارگ کریمخانی شیراز را برای ثبت در آثار جهانی 
و مورد حمایت س��ازمان آموزش��ی، علم��ی و فرهنگی 
سازمان ملل متحد )یونس��کو( کاهش می دهد. احداث 
این هتل به گونه ای اس��ت که از فض��ای پیرامونی ارگ 
کریمخانی می توان طبق��ات انتهایی هتل را که از برج 
جن��وب غربی ارگ کریمخانی س��ر برآورده مش��اهده 
ک��رد. ارگ کریمخانی یا ارگ کریمخ��ان مقرحکومت 
کریمخ��ان زند )متولد 1119 ه�.ق درگذش��ت 1193 
ه���.ق و فرمانروای ای��ران از 1179 هج��ری قمری تا 
زمان مرگ و بنیانگذار حکومت زندیه( بوده اس��ت. این 
ارگ در سال 1189 هجری قمری به دستور کریمخان 
ساخته ش��د. ارگ کریمخان در مجموعه زندیه، اکنون 

در قلب و مرکز اداری و تجاری شیراز قرار دارد. 

آب انبار محمدآباد به جمع آثار ملی کشور پیوست

مدیرکل میراث فرهنگی فارس: 

طبقات اضافی یک هتل شیراز تخریب می شود
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کامیاران یکی از ش��هرهای استان کردستان و مرکز 
شهرستان کامیاران اس��ت که در فاصله ۶۵ کیلومتری 
جنوب س��نندج و ۵۵ کیلوتری ش��مال شهر کرمانشاه 
واقع ش��ده اس��ت. ویژگی های عمومی، فرهنگی، مردم 
ش��ناختی مردم این شهرس��تان نیز مانند سایر نواحی 
اس��تان کردستان است و مردم آن به زبان کردی تکلم 
می کنند. زبان س��اکنان این شهر کردی سورانی است، 
اما بخشی از مردم شهر از گویشوران هورامی و کلهری 

هس��تند. کامیاران در فصول به��ار و پاییز آب و هوای 
دلپذیری دارد اما زمس��تان های این شهر نسبتا سرد و 

تابستان ها نیز گرم هستند. 
کامی��اران دارای 130 بن��ای تاریخی اس��ت که 74 
اثر آن به ثبت ملی رس��یده اس��ت. کامیاران همچنین 
دارای 30 منطقه نمونه گردش��گری و چهار روس��تای 
هدف گردشگری اس��ت. همین پتانسیل ها سبب شده 
که کامیاران بیشترین  درصد بازدید گردشگر در استان 

و به ویژه در بخش گردشگری روستایی داشته باشد. 

منطقه حفاظت شده کوساالن و شاهو
منطقه حفاظت ش��ده کوس��االن و ش��اهو در استان 
کردستان واقع است. این کوه در بخش شمالی هورامان 
در موازات ش��اهو و داالنی اس��ت، ارتفاع کوس��االن در 
ح��دود ارتفاع داالنی اس��ت. در حقیقت این س��ه کوه 
مثلثی را تش��کیل می دهند که کوساالن ضلع شمالی، 

ش��اهو ضلع جنوبی و داالنی ضلع جن��وب غربی آن را 
می سازد. 

کوه ش��اهو بخش��ی از رش��ته ک��وه زاگ��رس بوده و 
مهم تری��ن و معروف ترین کوه منطقه هورامان اس��ت و 
ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 3400 متر است. 
ش��اهو در ش��رق ناحیه هورامان ق��رار گرفته و طول و 
عرض آن به ترتیب حدود 7۵ کیلومتر )از لب رودخانه 
سیروان در نزدیکی های روستای داریان تا شهر روانسر( 

کامیاران؛ مقصدی مهم برای گردشگری روستایی
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و 1۵ کیلومتر )از شهر پاوه تادره ژاوه رود( است. این کوه دارای قله معروفی 
چون زوالی )در نزدیکی ش��هر پاوه( و نور )در نزدیکی های روستای داریان( 

است. 
شاهو دارای مراتع و چراگاه های فراوان و نیز هوارگاه های )ییالق( متعدد، 
که با صفا ترین و معروف ترین آنها پیاز دول میش��یاو و گاول هستند، است. 
تنوع گیاهی ش��اهو فوق العاده زیاد اس��ت و حدود 30ن��وع گل و گیاه در 
ارتفاع��ات مختلف آن رویش دارند. برخ��ی از این گیاهان تعلیقی، تعدادی 
خوراکی برخی معطر و بعضی س��می وتعدادی نی��ز دارای خواص درمانی 
هستند. تنوع جانوری شاهو نیز قابل توجه است، اما متاسفانه به علت شکار 
بی رویه، نس��ل برخی از جانوران از جمله کبک در حال انقراض اس��ت. بنا 
به گفته پیش��ینیان قبال در ش��اهو پلنگ مشاهده شده است. خرس، روباه، 
ش��غال، گرگ از جمله جانوران موجود در شاهو هستند. جنس سنگ های 
ش��اهو عمدتا آهکی اس��ت. در دامنه ارتفاعات ش��اهو تعداد زیادی چشمه 
وجود دارند که تامین کننده آب کش��اورزی و مش��روب ش��هر های پاوه و 

روانسر و تعدادی روستاهای منطقه می باشند. 
این زیس��تگاه مهم با مس��احت ۵7000 هکتار در شهرس��تان کامیاران، 
س��روآباد و مریوان واقع گردیده که تنوع زیس��تی باالیی داشته و معماری 
روس��تاهای داخلی این منطقه به آن روح و زیبایی ویژه ای داده است. این 
منطق��ه براس��اس مصوبات دولت در س��ال 1387 به جم��ع مناطق تحت 
مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیس��ت کردستان در آمده است. در این 
زیس��تگاه تاکنون 117 گونه پرنده 23 گونه پستاندار17 گونه خزنده 242 
گونه گیاهی شناسایی شده است که می توان به  گونه های پرندگان شکاری 

سیاهگوش –قوچ، میش-خرس قهوه ای و پلنگ اشاره کرد. 

دشت امیر آباد
این دشت در شهرس��تان کامیاران واقع شده، ۶000 هکتار وسعت دارد. 
وسعت حوزه آبخیز آن حدود 310کیلومترمربع است.  ارتفاع متوسط دشت 
1۶۵0 متر از سطح دریاست که تامین بخشی از آب مورد نیاز آن از محل 
چش��مه، چاه، قنات و انتقال آب  توسط نهرهای سنتی صورت می گیرد. در 

این دشت رودخانه دائم امیرآباد و چند رودخانه فصلی جریان دارند. 

 بنچاق اورامان 
در اوایل قرن حاضر در س��ال 130۵ شمس��ی حس��ین نامی از مریدان 
)ش��یخ عالءالدین نقش بندی( در غاری در دره تنگیور خمره ای پر از دانه 
ارزن پیدا کرد که در میان آن نوش��ته ای به خط پهلوی اش��کانی بر پوست 

آهو وجود داش��ت. این نوشته که به )بنچاق اورامان( مشهور شد قراردادی 
اس��ت میان دو نفر برای خریدوفروش زرس��تانی به 4۵ درهم که شاهدان 
معامله نیز نام خود را در آن نوش��ته اند. این بنچاق به س��ال 120 پیش از 
میالد مس��یح تعلق دارد. در حال حاضر این بنچاق در موزه برلین نگه داری 

می شود. 
دو سند از این سه سند، به خط و زبان یونانی است. هر دو تاریخ سلوکی 
دارد که یکی معادل 87/88 ق. م. و دیگری معادل 22/21 ق. م. است و در 
پش��ت یکی از آنها چند کلمه ای به زبان پارتی نوشته شده که خالصه متن 
یونانی است و احتماال تاریخ نگارش آن نسبت به متن یونانی جدیدتر است. 
س��ند سوم فقط به خط و زبان پارتی است و تاریخ اشکانی دارد که معادل 
سده اول میالدی )احتماال ۵2 یا ۵3 م( است. خط پارتی این متن به خط 

سفالینه های نسا شباهت دارد. 

زیارتگاه حضرت عکاشه
زیارتگاه حضرت عکاش��ه آرامگاه یکی از اصحاب پیامبر اس��الم )ص( به 
نام معین الدین روحانی معروف به حضرت عکاش��ه می باش��د که در فاصله 
4۵ کیلومتری ش��مال غرب کامیاران و بر س��ر راه جاده آسفالته کامیاران 
به مریوان در نزدیکی روس��تای کاش��تر قرار دارد. این زیارتگاه بسیار مورد 
احترام مردم اس��تان کردس��تان اس��ت. اهالی منطقه معتقدند که حضرت 
عکاش��ه از سوریه به این محل آمده است. در گذشته افراد بسیاری حتی از 

خارج از کشور برای زیارت به این محل مراجعه می کردند. 

تپه تیانه
ای��ن تپه در 2۶ کیلومتری غرب کامیاران واقع ش��ده و به دلیل کش��ف 
س��فال های منق��وش پیش از تاریخ در آن، بس��یار حائز اهمیت اس��ت. در 
گمانه زنی)چاهی که برای آزمایش قنات حفر کنند( این تپه، ش��ش طبقه 
اس��تقرار یافته، به دست آمده است. در طبقه اول آثار دوره اسالمی، طبقه 
دوم آثار ساس��انی و در طبقه س��وم که به اواسط و اواخر هزاره سوم پیش 
از میالد تعلق دارد، س��فال های س��اده به رنگ های سیاه، کرم و خاکستری 
به دس��ت آمد. در طبقه چهارم سفال های نخودی رنگ ساده از هزاره دوم 
پی��ش از می��الد و در طبقه پنجم آثاری هم عصر با »تپ��ه گیاه نهاوند« از 
س��فال نخودی با نقوش هندس��ی قهوه ای رنگ یافت شد. طبقه ششم که 
قدیمی ترین آثار تپه درآن به دس��ت آمد، دارای س��فال های منقوش قرمز 
مانند سفال های چشمه علی ری، اس��ماعیل آباد، ساوجبالغ و واالتپه بود. 
تاریخ این سفال ها به هزاره چهارم و اواخر هزاره پنجم پیش از میالد، یعنی 

حدود 7 هزار سال پیش می رسد. 
روستای سلطان سراج الدین

روستای سلطان س��راج الدین جزو بخش موچش شهرستان کامیاران در 
اس��تان کردستان اس��ت. این روس��تا دارای 110 نفر جمعیت و 31خانوار 

است. 
امکانات این روس��تا عبارتس��ت از: جاده آس��فالته، آب، برق، گاز، تلفن و 
مدرس��ه ابتدایی. وجه تس��میه و قدمت این روستا، یک کوه در اطراف این 
روس��تا به نام سلطان س��راج الدین وجود داشته که چند نفر از اهالی روستا 
در اط��راف این کوه خانه هایی را بنا می کنند به همین دلیل این روس��تا را 
هم اکنون به نام سلطان سراج الدین می شناسند. قدمت این روستا به حدود 

300 سال پیش برمی گردد. 
کوه های بسیار زیبایی در اطراف روس��تای سلطان سراج الدین واقع شده 
به نام های: النه قال، کوه س��لطان س��راج الدین، کوه ریواسه، برمن، سردره، 
کانی ابراهیم و چیاگال. چش��مه های این روس��تا نیز به نام کوه ها نامگذاری 
شده اس��ت. از روستاهای اطراف روستای سلطان س��راج الدین می توان به 
مارنج، اش��کفتان، رمشت و خیرآباد اش��اره کنیم. یک زیارتگاه به نام شیخ 
عبدالقادر در روس��تای سلطان سراج الدین وجود دارد که اهالی خود روستا 

و روستاهای اطراف معموال برای زیارت به این مکان مراجعه می کنند. 

چشمه کواز
این چشمه در ۵0 کیلومتری ش��مال غربی کامیاران و در 10 کیلومتری 
ش��مال غربی روستای پلنگان در دامنه کوه واقع شده است. آب این چشمه 
طعم گوگردی دارد و در محل جوش��ش آن از زمین رنگ آب شیری است 
و خ��ود نش��ان دهنده وجود م��واد آهنی و گوگردی در آب اس��ت. آب این 
چشمه در استخر کوچکی جمع می شود و از آن برای نوشیدن و نیز درمان 
بیماری های مجاری تنفس��ی، روماتیس��می و بیماری های جلدی استفاده 

می شود. 

دشت امیر آباد
این دشت در شهرس��تان کامیاران واقع شده، ۶000 هکتار وسعت دارد. 
وس��عت ح��وزه آبخیز آن حدود 310کیلومترمربع اس��ت.  ارتفاع متوس��ط 
دش��ت 1۶۵0 متر از س��طح دریاس��ت که تامین بخش��ی از آب مورد نیاز 
آن از محل چش��مه، چاه، قنات و انتقال آب  توس��ط نهرهای سنتی صورت 
 می گی��رد. در ای��ن دش��ت رودخانه دائ��م امیرآباد و چن��د رودخانه فصلی 

جریان دارند.  
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الهام صادقی:شـاید یکی از مهم ترین مشـکالت 
ما ایرانی هـا در سـفرهای خارجی، نـوع غذاهای 
کشـوری باشـد که به آن سـفر می کنیـم. درباره 
کشور ارمنسـتان باید گفت غذاهای ارائه شده در 
این کشـور با طبع ما بسـیار آشناست و غذاهایی 
ماننـد کباب کوبیده، کباب بـرگ، دلمه و کوفته را 
می توان جزو غذاهای مشترک نام برد. در غذاهای 
ارمنـی مثل غذاهای خودمان برنج دیده می شـود 
ولـی نه به آن انـدازه که ما به برنـج عالقه مندیم. 
در ایروان پایتخت کشـور ارمنسـتان نیز چندین 
رسـتوران ایرانی وجود دارد که غذاهای آن با ذبح 
اسالمی است، از این رومشکلی بابت غذا نخواهید 
داشـت.  در پخـت و پزغذا در ارمنسـتان کمتر از 
ادویه جات مختلف استفاده می شود و معموالً نمک 
و فلفل ادویه اصلی غذاسـت. رسـمی ترین غذای 
ارمنسـتان انواع کباب های مختلف اسـت. تنوع و 
کیفیت محصوالت گوشـتی  )سوسیس وکالباس( 
باعث شـده تـا در مهمانی هـا نیز از آن اسـتفاده 
کننـد. در ارمنسـتان عالوه بـر انـواع کباب های 
مختلف، غذاهـای دیگر همچون شـاورما، فالفل، 
فوتوچینـی، اسـپاگتی، بیف اسـتراگانوف، لحماژو 
و هاریسـا نیـز دیده می شـود. نان هـای متنوعی 
نیز در ارمنسـتان وجـود دارد از جمله نان لواش، 
مادنـاکاش، هـرازدان و باگت. فسـت فودها نیز در 
ارمنسـتان یافت می شود که از جمله آنها می توان 
 ای اف سـی، کی اف سـی و پیتزاهـات را به عنوان 
معروف ترین ها نام برد. اکثر غذاهای سـنتی کشور 
ارمنسـتان بسیار شـبیه به غذاهای سنتی ایرانی 
و ترکـی بوده و بـه خوبی می تـوان تأثیر فرهنگ 
ایرانی را در پخت غذای ارامنه دید. از معروف ترین 

غذاهای سنتی ارمنسـتان می توان به خاش 
که تقریبًا همان کله پاچه ایرانی اسـت، 

خاشالما که از گوشـت گوسفند تهیه 
می شـود و زاوراپـالف کـه شـبیه 

پلـوی خودمـان اسـت  )بـا ایـن 
تفـاوت که به جـای برنج از بلغور 
کـرد.  اشـاره  می شـود(  تهیـه 

غذاهای گوشتی ارمنی 
 در ارمنس��تان باس��تان گوش��ت 
اصلی که ارمنیان استفاده می کردند 
از نوع گوش��ت گوسفند و گاو بوده و 

انواع غذاهای گوش��تی نی��ز در داخل 
تن��ور پخته می ش��د. از غذاهای مطلوب 

که رواج فراوان داش��ته و تاکنون نیز دارد، 
انواع کباب هاست. 

همچنین انواع غذاهایی که از گوش��ت کوبیده 
تهیه می شود نزد ارمنیان  بسیار محبوب است مانند 

کولولیک یا کوفت��ه بزباش یا کولوالک یا کوفته 
درشت. 

ارمنی��ان اغل��ب اوق��ات گوش��ت عمل 
آورده را در داخ��ل دلمه برگ مو یا کلم 
می پیچند. در ارمنس��تان باس��تان چون 
هنوز کش��ت کلم رواج نداشت بیشتر از 
برگ مو اس��تفاده می ش��د و گوش��ت را 
داخ��ل آن می پیچیدند. این غذا که دلمه 

یا به گویش ارمنی تولما نام دارد به معنی 
پر ش��ده است، زیرا گوش��ت در داخل برگ 

پیچیده می شود. 
از غذاهایی که از گوش��ت تهیه و درسفره ارمنیان 

لذت غذاخوردن در ارمنستان
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دیده می ش��ود می ت��وان به کوفت��ه ارمنی، باس��ترما، 
سوجوخ و بیورک اشاره کرد. 

نان های ارمنستان
 در گذش��ته غذای اصلی روس��تاییان ارمنس��تان را 
نان گندم تش��کیل م��ی داد. این نان و ش��یرینی ها در 
تنورهای گلین روس��تایی پخته می شد. نان لواش نان 
ملی ارمنی اس��ت و براساس یافته های باستان شناسی، 
نان و ش��یرینی پزی در میان ارمنیان پیشینه ای دست 

کم دو و نیم هزار ساله دارد. 
از دیگر نان های مل��ی ارمنیان ماتناکاش، ژینگیالُو و 
ُچِرک است؛ ماتناکاش که از آرد گندم تهیه می شود به 
نان بربری هم شباهت دارد ولی خمیر داخل آن بسیار 
پفدارتر و نرم تر از نان بربری است اگرچه شکل ظاهری 

ماتناکاش زمخت تر از نان بربری است. 
ژینگیالُ��و نی��ز یک��ی از نان های  )خوراکی( س��نتی 
ارمنیان است که در تهیه آن از 20 نوع سبزی استفاده 
می شود. خمیرنان از آرد، نمک و آب ساخته می شود و 
داخل آن را با 20 نوع س��بزی مانند نعنای فلفلی، نعنا، 

شوید، ترشکیان، گزنه و غیره پُر می کنند. 

غذاهای دریایی
 ارمنس��تان راهی به آب های آزاد ندارد ولی به دلیل 
وج��ود دریاچه ه��ای متع��دد در این کش��ور، غذاهای 
دریایی درارمنستان پر طرفدارهستند. یکی از غذاهایی 
که در ارمنس��تان بسیار خوشمزه و لذیذ طبخ می شود 
کباب ماهی اس��ت؛ به خصوص اگر آن را در تنور کباب 
کرده باشند. معموالً در سوپرمارکت های ایروان، ماهی 
به ص��ورت تازه و زنده ارائه می ش��ود و ش��ما می توانید 
ماهی خ��ود را انتخاب کنید. در رس��توران های ایروان 
معم��والً ماه��ی را ی��ا در ف��ر می پزند ی��ا روی منقل 
ذغال��ی کباب می کنند که در ه��ر دو روش ادویه جات 
مخصوصی به آن افزوده می ش��ود و در برخی موارد هم 
داخل شکم ماهی با این ادویه جات پر می شود. در کنار 

دریاچه س��وان رس��توران ها ماهی ایشخان را که بومی 
این دریاچه و ش��بیه قزل آال اس��ت به روش های کبابی 
در تنورهای ویژه ای طبخ می کنند که بسیارخوش��مزه 
و لذیذ اس��ت. ماهی ایش��خان گوش��ت لذی��ذ و نرمی 
دارد و اس��تخوان هایش ک��م اس��ت. یادتان باش��د که 
اگ��ر می خواهی��د در نزدیک��ی دریاچه س��وان غذایی 
س��فارش دهید، حتماً آن غذا ماهی باش��د. آشپزهای 
رس��توران های اطراف دریاچه سوان به نوعی در طبخ و 
تهیه ماهی نس��بت به نقاط دیگر استادترند. در برخی 
فصل ه��ا ممکن اس��ت به دلی��ل محدودیت های صید، 
ماهی ایش��خان موجود نباشد که انواع دیگر ماهی هم 
بسیار لذیذ و خوشمزه است. ایشخان به معنی شاهزاده 
اس��ت و در آب های ش��یرین زندگی می کند. خرچنگ 
دریاچه سوان نیز بین ارمنیان، طرفداران زیادی دارد. 

آش و آبگوشت
در ارمنستان تنوع غذاهای آبکی زیاد است به طوری 
که غذاها را می توان براساس گوشتی که در تهیه آن به 

کار رفته دسته بندی کرد: 
آش گوشـت گوسـفند: غذاهایی مانند آبگوش��ت 
بلغور، آبگوشت ترخون، آبگوشت برنج، آبگوشت سیب 
و گوجه و بزباش با گوشت گوسفند درست می شوند. 

آش گوشـت گاو: ارامنه با گوش��ت گاو، آبگوش��ت 
ادوی��ه دار، انواع کوفته، انواع آبگوش��ت با برنج، چغندر 

و سیب زمینی و غیره را طبخ می کنند. 
 آش گوشت مرغ: از گوشت مرغ نیز در سوپ مرغ، 
سوپ مرغ با برنج، سوپ عروسی، تارخانا و. . . استفاده 
می کنند. آش های تهیه ش��ده با ماهی ایشخان  )نوعی 

ق��زل آالی ارمنی(و انواع آش قارچ؛جالب اس��ت بدانید 
ماهی ایش��خان که محبوب ارامنه اس��ت به صورت های 
مختلف کبابی، آب پز، بخارپز، س��رخ ش��ده و همچنین  
آش ماهی ایش��خان طرفداران خ��ود را دارد.  آش های 
لبنی مانند آش ماس��ت، اِسپاس، آبدوغ، بورانی و غیره 
و آش های ش��یرین مانندآش کش��مش و غیره نیز در 
ارمنس��تان طرفداران خود را دارد. آش شیرین  )آنوش 
آپ��ور(، غذای مخص��وص عید پاک ارامنه اس��ت که با 
حبوبات، میوه های خش��ک و گردو و کمی عسل تهیه 

می شود. 

 بورانی ها وغذاهای تهیه شده از حبوبات
ارمنی ها ان��واع مختلف بورانی درس��ت می کنند. در 
بورانی از گوشت، س��بزیجات، غالت، حبوبات و ماست 
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

24,000کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

24,480کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع دوم(

24,۵00کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع سوم(

34,۵00کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع چهارم(

11,000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع اول(

14,000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع دوم(

1۵,000کرجاراکاراک-کرج)نوع اول(

18,700رشتتبریزتبریز-رشت)نوع اول(

18,720رشتتبریزتبریز-رشت)نوع دوم(

2۶,۶40رشتتبریزتبریز-رشت)نوع سوم(

30,000رشتتبریزتبریز-رشت)نوع چهارم(

10,000تهراناراکاراک-تهران)نوع اول(

12,000تهراناراکاراک-تهران)نوع دوم(

1۵,000تهراناراکاراک-تهران)نوع سوم(

40,000خرم آبادتبریزتبریز-خرم آباد)نوع اول(

۵,000قماراکاراک-قم)نوع اول(

1۵,۵00کرمانشاهاراکاراک-کرمانشاه)نوع اول(

48,000ساریتبریزتبریز-ساری)نوع اول(

3۶,000اراکتبریزتبریز-اراک)نوع اول(

20,000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع اول(

2۶,000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع دوم(

10,000همداناراکاراک-همدان)نوع اول(

1۶,000اردبیلارومیهارومیه-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(

12,۵00تهرانرشترشت-تهران)نوع اول(

17,۵00تهرانرشترشت-تهران)نوع دوم(

20,۵00تهرانرشترشت-تهران)نوع سوم(

3۶,۵00مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع اول(

۵2,000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع دوم(

۶4,000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع سوم(

4۵,000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع اول(

۶۵,000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع دوم(

82,000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع سوم(

3۶,000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع اول(

۵4,000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع دوم(

قیمت بلیط اتوبوس قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

83,000معمولی خوابپل سفیدتهران

20,۵00معمولی صندلیپیشواتهران

120,000معمولی صندلیجاجرمتهران

20۶,۵00درجه یک شش تختهجاجرمتهران

40,000ارمجمکرانتهران

182,000درجه یک شش تختهخراسانکتهران

148,000معمولی خوابخراسانکتهران

83,۵00درجه یک شش تختهخرم درهتهران

۶7,۵00معمولی خوابخرم درهتهران

۶434,000تخته لوکس مهتابخرمشهرتهران

۵۶۵,000پلور سبزخرمشهرتهران

۶7,۵00درجه 2 اتوبوسیدامغانتهران

80,۵00معمولی صندلیدامغانتهران

137,۵00درجه یک شش تختهدامغانتهران

210,000لوکس4نفره اکسپرسدامغانتهران

118,000اتوبوسی تهویه داردورودتهران

۶221,۵00تخته لوکس مهتابدورودتهران

113,000معمولی صندلیدورودتهران

88,۵00دو اتوبوسیدورودتهران
۵4۵,000لوکس شش نفریزاهدانتهران

۵۵,۵00معمولی خوابزرین دشتتهران

1۶۵,000پردیسزنجانتهران

7۵,000اتوبوسی دو طبقهزنجانتهران

117,000درجه یک شش تختهزنجانتهران

94,۵00معمولی خوابزنجانتهران

99,000معمولی صندلیساریتهران

110,۵00معمولی خوابساریتهران

1۵۶,000لوکس ۶نفریساریتهران

79,000اتوبوسیساریتهران

12۶,۵00درجه 2 اتوبوسیسبزوارتهران

1۵0,000معمولی صندلیسبزوارتهران

3۶9,000لوکس4نفره اکسپرسسبزوارتهران

129,۵00اتوبوسی تهویه دارسپید دشتتهران

۶240,۵00تخته لوکس مهتابسپید دشتتهران

32۵,000درجه یک شش تختهسلماستهران

42,۵00درجه 2 اتوبوسیسمنانتهران

۵0,۵00معمولی صندلیسمنانتهران

8۶,000درجه یک شش تختهسمنانتهران

8۵,000ارمسمنانتهران

۵00,۵00غزال بنیادسیرجانتهران

324,۵00لوکس شش نفریسیرجانتهران

۵00,۵00غزال وانیاریلسیرجانتهران

قیمت قیمت بزرگسال مقصد مبد ا
خرد سال 

قیمت نوزاد  

000رشترشت

190,40098,9002۵,400بندرعباسرشت

174,۵0090,90023,800تهرانرشت

174,۵0090,90023,800شیرازرشت

000عسلویهرشت

2۶۶,700137,00033,000مشهدرشت

2۶1,400134,40032,۵00اصفهانزاهدان

309,1001۵8,20037,300تهرانزاهدان

171,30089,30023,۵00چابهارزاهدان

000شیراززاهدان

337,800172,۶0040,100گرگانزاهدان

19۶,300101,8002۶,000مشهدزاهدان

171,30089,30023,۵00کرمانزاهدان

1۵9,70083,۵0022,300اهوازساری

207,۵0010۶,2۵00بندرعباسساری

97,300۵1,1۵014,230تهرانساری

1۵7,70081,3۵020,270شیرازساری

142,100108,40020,۶00مشهدساری

143,8007۵,۶0020,700آبادانشیراز

127,900۶7,۶0019,100اصفهانشیراز

171,30089,30023,۵00اهوازشیراز

14۵,4007۶,30020,900بندرعباسشیراز

171,30089,30023,۵00بندرلنگهشیراز

000بوشهرشیراز

2۵8,300132,80032,200تبریزشیراز

24۶,800127,10031,100تهرانشیراز

218,۵00112,90028,200رشتشیراز

201,000104,2002۶,400زاهدانشیراز

20۶,30010۶,80027,000ساریشیراز

11۵,900۶1,۶0018,000عسلویهشیراز

148,۶0077,90021,300قشمشیراز

000الرشیراز

124,700۶۶,00018,800المردشیراز

240,800124,00030,۵00مشهدشیراز

142,20074,70020,۶00کرمانشیراز

14۵,4007۶,30020,900کیششیراز

000اصفهانعسلویه

000اهوازعسلویه

24۵,۵0012۶,40030,900تهرانعسلویه

000رشتعسلویه

11۵,900۶1,۶0018,000شیرازعسلویه



12www.forsatnet.irضمیمه شمــاره 381سفروگردشگری چهارشنبه 4 آذر 1394



13 www.forsatnet.ir سفروگردشگری چهارشنبه 4 آذر 1394ضمیمه شمــاره 381



14 www.forsatnet.irضمیمه شمــاره 381سفروگردشگری چهارشنبه 4 آذر 1394

اس��تفاده می کنند. ِمش��وش غذایی است که از عدس، 
کدو، لوبیا و چغندر تهیه می ش��ود.  در پختن ِکلِکیوش 
هم از لواش خش��ک، عدس آب پزشده و کشک داغ با 
پیاز سرخ شده و گیاهان خوراکی مانند نعنا، کاکوتی و 

نعنای فلفلی استفاده می شود. 

مربای گردو، سوغات ارمنستان 
مرب��ای گ��ردو یک��ی از معروف ترین س��وغاتی های 
ارمنستان اس��ت. این مربا که در درون ظرف شیشه ای 
اس��ت، در سراس��ر کش��ور ارمنس��تان در بقالی ه��ا و 
س��وپرمارکت ها ب��ه ف��روش می رس��د ول��ی بهترین و 
معروف تری��ن مکان ها ب��رای خرید ای��ن محصول، دو 
روس��تای گارن��ی و ِگغارت اس��ت. این دو روس��تا در 
فاصله ای نه چندان دور از هم در استان ُکتایک در شرق 
ارمنس��تان قرار دارند.  مربای گردو س��یاه رنگ بوده و 
ش��یرینی آن کمی از مرباهای دیگر بیشتر است با این 
وجود گردوهای آن آب نشده و در درون مربا به صورت 
گردوی کامل  )البته به صورت مربا ش��ده( باقی می ماند 
و می ت��وان آن را به صورت جداگانه، ب��ا چای و به ویژه 
به همراه کره خورد. قیمت این مربا بس��ته به بزرگی و 
کوچکی ظرف آن و نیز کارخانه سازنده، متفاوت است 
ولی کمترین نرخ خرید هر ظرف آن 1000 درام معادل 

3000 تومان است. 
طرز تهیه

اگر تمایل به تهیه این مربای خوشمزه در خانه دارید 
م��ا طرز تهیه آن را برای ش��ما آماده ک��رده ایم. البته 
پخت این نوع مربا بس��یار سخت است و انتظار نداشته 
باش��ید که در اولین تجربه بتوانید یک مربای خوشمزه 
ش��بیه آنچه کارخانه های ارمنس��تان تهیه می کنند به 
دس��ت آورید. موادی که برای پخت این مربا نیاز دارید 

به شرح زیر است: 
شکر: 1/۵ کیلو

گردو: 1 کیلو
هل کوبیده: 1 قاشق سوپخوری

آب: 8 پیمانه 
 ابتدا گردوها را پوس��ت می کنیم و با س��وزن کلفت  
)لح��اف دوزی( چه��ار ط��رف آن را س��وراخ می کنیم، 
به ط��وری که س��وزن از یک طرف گ��ردو فرورفته و از 

طرف دیگر خارج شود. 
س��پس گردوها را در آب معمولی ریخته به مدت 10 
روز در جای��ی ق��رار می دهیم و هر روز آب آن  را عوض 

می کنیم تا تلخی و سیاهی گردو خارج شود. 
پ��س از 10 روز گردوه��ا را در آب آهک می ریزیم و 
بعد از 12 س��اعت از آب آهک درمی آوریم و سپس دو 
الی س��ه بار شس��ته و به مدت 24 س��اعت در آب سرد 
خی��س می کنیم و چهار ب��ار آب آن را عوض می کنیم. 
در نی��م کیلو ش��کر دو پیمان��ه آب می ریزی��م و روی 
ح��رارت قرار می دهیم تا قوام بیاید، س��پس گردوها را 
 در آن ریخته پس از چند بار قل زدن به آن هل اضافه 

می کنیم. 
بع��د از ۵ دقیقه ظرف را از روی حرارت برداش��ته و 
مربا را بعد از اینکه س��رد شد در ظرف شیشه ای دردار 
می ریزیم. این مربا بسیار تیره است، برای همین ما بقی 
ش��کر را با شش پیمانه آب مخلوط کرده، روی حرارت 
قرار می دهیم تا قوام بیاد. مایع به دس��ت آمده ش��ربت 
سفیدی است که باید آن را جداگانه آماده داشته باشید 
و هر گاه خواستید این مربا را سرو کنید مقداری از آن 
را در کاس��ه بریزید و چند دانه از گردوی مربا ش��ده را 

داخل آن بگذارید تا مقداری از تیرگی آن بکاهد.

کبابی های خیابان بُُرشیان 
س��رتا س��ر خیابان بُُرش��یان کبابی های خوبی است. 
به هر کبابی که وارد ش��وید بدون ش��ک اگر س��فارش 
 » کب��اب «  بدهید برای ش��ما  » کوبی��ده «  می آورند اما 
اگ��ر کباب لقمه ای بخواهید باید س��فارش  » ُخُرواتس «  
بدهید که در تهیه آن از گوشت گوساله و مرغ استفاده 
می ش��ود. البت��ه تذکر بدهید مس��لمان هس��تید تا در 

ترکیب آن از گوشت خوک استفاده نکنند.

پیتزا پپینو
پیتزا سرای پپینو از بهترین و خوشمزه ترین پیتزاهای 
ارمنس��تان به ش��مار می آید که در خیابان ماشتوتس 

واقع شده است. 

پیتزا دی روما ارمنستان - ایروان
در همه میادین اصلی و مراکز توریستی تابلوی پیتزا 
دی روما ارمنس��تان را می بینید. ب��ا وجودی که ذائقه 
اف��راد متفاوت اس��ت ولی با وجود ای��ن از برخی موارد 
بدیه��ی نمی توان گذش��ت!  اگر به  » پیت��زا دی روما «  
می روید  » س��پاس «  )سوپ ماس��ت ارمنی( یا  » بُرش «  
)سوپ روسی( بخورید و پیتزاهای ارمنی را هم قضاوت 

کنید. 

فرصت سفر در زمان جشنواره ها
در ت��ور ارمنس��تان توصی��ه م��ی ش��ود در صورت 
عالقمندی به این کش��ور، در زمان هایی سفر کنید که 
از لحاظ آب و هوایی مناسب باشد و نیز زمان فستیوال 
ها و جش��نواره های ارمنس��تان به آنجا بروید. یکی از 
جشنواره های دیدنی و جالب تور ارمنستان، جشنواره 
ماهی اس��ت. با ورود به چنین جشنواره ای از غذاهای 
س��نتی و جدی��دش که اس��اس آن ماهی می باش��د و 
اکث��ر غذاها با ماهی طبخ می ش��ود، لذت خواهید برد.

جش��نواره دلمه هم از دیگر جش��نواره های ارمنستان 
اس��ت. در چنین جش��نواره ای که با هدف نشان دادن 
مورد پس��ند عامه بودن غذاهای ارمنی برگزار می شود 
با طعم انواع دلمه ها آش��نا می ش��وید. عالوه براین که 
از خ��وردن دلم��ه ها لذت می برید در پایان جش��ن از 
بین دلمه های درس��ت ش��ده، دلمه ها توسط داوران 
تس��ت می ش��وند و بهترین آن ها انتخاب می ش��وند.

جشنواره نان هم از دیگر جشنواره های غذا است. هدف 
از برگزاری چنین جش��نواره ای ارائه نان در ارمنستان 
و ارتب��اط آن با مناس��ک ارمنی اس��ت.کباب ارمنی ها 
آنقدر جالب اس��ت که باید به تماش��ا بنشینید تا لذت 
واقع��ی آن را ح��س کنید. جش��نواره باربیکیو کباب و 
شیش��لیک ارمنستان هر س��اله با حضور سرآشپزهای 
حرف��ه ای و آمات��ور از مناطق مختلف ارمنس��تان برای 
پخت 40 گون��ه کباب و هر کدام با ویژگی های خاص 
خود در ش��هر آختاال )Akhtalla( در استان لوری در 
18۵ کیلومتری ایروان برگزار می ش��ود تا طعم واقعی 
کباب ارمنی را به مهمانان حاضر در این جشنواره ثابت 
کند. جش��نواره ت��وت هم از دیگر جش��نواره های این 

کشور است. 

مشهورترین رستوران های ارمنستان
تن��وع غذای��ی در ارمنس��تان بس��یار زی��اد اس��ت. 
 Gor و   Old Yerevan ارمن��ی  رس��توران های 
village جزو رس��توران های معروف ارمنستان هستند 
و رس��توران های ایتالیایی، چین��ی، مکزیکی، لبنانی و 
البته رس��توران های ایرانی آریا و ش��یروان نیز معروف 
و شناخته ش��ده هستند. رس��توران های ییالقی در دره 
ه��رازدان و جرموک نیز با فضایی متفاوت و موس��یقی 

زنده دیدنی هستند. 

رستوران شرقی

رس��توران شرقی یکی از رس��توران های بسیار مجهز 
و پرمش��تری در ارمنس��تان است که ش��ما می توانید 
در تمامی س��اعات ش��بانه روز در آن جا حاضر شوید و 
غذاهای عربی و ش��رقی و غذاه��ای مخصوص ارمنی ها 

را صرف کنید. 

رستوران سایات نوا
سایات نوا مجموعه ای از سرویس های خدماتی رفاهی 
و تفریحی اس��ت که رس��توران های آن مش��هور است. 
کاف��ه ای با حال وه��وای جنگل های رویای��ی بارانی در 
طبقه زیرین این رس��توران وج��ود دارد. طبقه باال یک 
رس��توران طبیعی است که روباز اس��ت. انواع غذاهای 
بین المللی از جمله آس��یای ش��رقی، آمریکای شمالی، 
ارمنی و… را می توانید در رس��توران سایات نوا با لذت 

بردن از موسیقی زنده صرف کنید.
 

رستوران آراگاست
نام این رستوران نشان دهنده پذیرایی از شما در یک 
منطقه کشتی مانند اس��ت؛ این کشتی در کنار دریاچه 
واقع شده و دارای سه طبقه با شکل و شمایل و منوی 
خاص خود اس��ت که می توانید انواع پیتزا و پاستاها را 

در این محل نوش جان کنید. 

رستوران آرموتز ارمنستان
آرموتز یک رستوران عالی برای غذا های لذیذ سنتی 
اس��ت. ترکیب��ی از دس��تور غذاهای خانگ��ی و فضایی 
دلنش��ین در سایه کوه آرارات و موسیقی زنده در طول 
روز. اگر مایل به تماش��ای طرز تهیه خوروواتز هستید، 
در این مکان سرآش��پز به شما نشان خواهد داد که این 

باربیکیوی ارمنی چگونه تهیه می شود. 

رستوران آرارات
همان ط��ور ک��ه از نام این رس��توران پیداس��ت، این 
رس��توران مرب��وط به ای��ام دور و درازی اس��ت و قصد 
نش��ان دادن فرهنگ کهن و دیرین��ه ارمنی ها را دارد. 
هنرمندان این رس��توران را خوب می شناسند و به آن 

عشق می ورزند.

رستوران ایرانی آریا
رس��توران آری��ا در ای��روان مجموعه ای اس��ت که هم 
کافی شاپ دارد و هم رستوران با غذاهای اصیل ایرانی.  
توریست های دیگر کش��ورها نیز برای خوردن غذاهای 

خوشمزه ایرانی به آنجا می روند. 

شاورما تومانیان در ارمنستان
 شاورما تومانیان، فست فود عرضه کننده انواع ساندویچ 
گوش��ت و مرغ در نان لواش  )ش��اورما(، جای نشستن 
ن��دارد اما می توانید کنار میزه��ای داخلی یا فضای باز 

بایستید و از خوردن ساندویچ تان لذت ببرید.
منبع: مجله اوقات خوش
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حقوق و تجارت

2

رئیس س�ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی 
و تربیت�ی کش�ور گف�ت: درصددی�م ب�ا 
برنامه ریزی مش�کل قانون�ی مجازات های 
جایگزین را حل و دستورالعمل ها را برای 

اجرا در س�طح کش�ور آماده کنیم. اصغر جهانگیر در حاشیه 
بازدی�د از زندان مرک�زی زنجان در گفت وگو ب�ا خبرنگاران 
ایرنا و ف�ارس تأکید کرد قانون مج�ازات جدید ظرفیت های 
تازه قانونی را پیش بینی کرده است. جهانگیر گفت: استفاده 
از مجازات ه�ای جایگزی�ن به عن�وان یک�ی از روش ها برای 

جلوگیری از ازدحام در زندان مطرح است. 

مع�اون ام�ور حقوق�ی و مجل�س س�ازمان 
تعزیرات حکومت�ی از افزایش مجازات های 
پیش بین�ی ش�ده ب�رای قاچاقچی�ان دارو، 
س�وخت و ارز خب�ر داد. ای�رج حس�ینی 

صدرآبادی در گفت وگو ب�ا ایرنا بیان کرد: به تازگی در برخی 
از بندهای قانون مبارزه با قاچاق کاال تغییراتی صورت گرفته 
و این تغییرات ش�امل تش�دید مجازات در برخی از بخش ها 
می ش�ود که ازجمله آنها قاچاق درس�طح عرضه اس�ت. وی 
با ذک�ر اینکه این قان�ون از 26 آبان ماه اجرایی ش�د، افزود: 

سازمان تعزیرات حکومتی ...

مجازات قاچاقچیان دارو، سوخت و ارز 
تشدید شد

مشکل قانونی مجازات های جایگزین حل 
می شود

دوشنبه -15تیر 1394 - 19رمضان 1436 - سـال دوم- 16صفحه -  ضمیمه رایگان شماره266 Mon.6 July 2015
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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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ــى از افزايش  ــازمان تعزيرات حكومت ــى و مجلس س ــاون امور حقوق مع
مجازات هاى پيش بينى شده براى قاچاقچيان دارو، سوخت و ارز خبر داد. 
ايرج حسينى صدرآبادى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: به تازگى در برخى 
از بندهاى قانون مبارزه با قاچاق كاال تغييراتى صورت گرفته و اين تغييرات 
ــامل تشديد مجازات در برخى از بخش ها مى شود كه ازجمله آنها قاچاق  ش

درسطح عرضه است. 
ــازمان  ــد، افزود: س ــا ذكر اينكه اين قانون از 26 آبان ماه اجرايى ش وى ب
ــطح عرضه نيز  ــى از اين پس به پرونده هاى قاچاق در س ــرات حكومت تعزي

رسيدگى مى كند. 
وى گفت: از ديگر اصالح هاى صورت گرفته اين است كه براى پيشگيرى 
ــوخت و ارز  ــده براى قاچاق دارو، س از قاچاق كاال و ارز مجازات تعيين ش

افزايش يافته است. 
ــى بدون اعالم  ــازمان تعزيرات حكومت ــاون امور حقوقى و مجلس س مع
ــش صنفى، گفت: تعداد  ــمار پرونده هاى تخلف در بخ آمارى از افزايش ش
پرونده هاى ورودى به اين سازمان در بخش بهداشتى كاهش داشته است. 

افزايش 35 درصدى پرونده هاى قاچاق كاال
ــون در حوزه قاچاق كاال پيش بينى  ــرد: با توجه به اصالح قان وى اظهارك

مى شود حجم عظيمى پرونده وارد شعب تعزيرات حكومتى شود. 
ــازمان تعزيرات افزود: در پيش بينى اوليه  معاون امور حقوقى و مجلس س
ــش مى يابد به اين  ــازمان 30 تا 35 درصد افزاي ــمار پرونده هاى اين س ش
ــازمان بايد خود را براى رسيدگى به اين ميزان پرونده  منظور عوامل اين س

آماده كنند. 
ــى وضعيت  ــداف ارزيابى هاى صورت گرفته را بررس ــينى يكى از اه حس

ــد اين  ــعب باش ــرد و گفت: چنانچه نياز به افزايش تعداد ش ــعب ذكر ك ش
موضوع موردنظر قرار مى گيرد. وى تأكيد كرد: رويكرد سازمان تعزيرات در 
ــى منصفانه در رسيدگى است و  دوره مديريت جديد توجه به اصول دادرس

مديران كل استان به اين مسائل توجه ويژه اى دارند. 
وى تأكيد كرد: با توجه به ابالغ قانون آيين دادرسى و ساير قوانين تالش 

بر اين است كه حقوق مردم مراعات شده و حق هيچ كس ضايع نشود. 
ــازمان تعزيرات افزود: بر اين اساس حق  معاون امور حقوقى و مجلس س
ــت كه بايد به آن  ــان به مرجع الزاماتى اس ــى آس انتخاب وكيل و دسترس

توجه شود. 

ماموريت جديد تعزيرات در پسا تحريم 
ــراى دوران  ــق ماموريت جديدى كه ب ــازمان طب ــينى گفت: اين س حس
ــى خود را بيشتر كرده است  ــاتحريم دارد مطالعه و فعاليت هاى پژوهش پس
ــئوالن عالى كشور و مجموعه برنامه هايى كه در  تا به دولت و مجموعه مس

زمينه پساتحريم وجود دارد كمك كند. 
ــرمايه گذار  ــب وكار و حمايت از س ــعه كس وى اضافه كرد: به منظور توس
ــت تا بتوان از اين طريق موانع  ــعى بر شناسايى و رفع قوانين مزاحم اس س

كسب وكار را رفع كرد. 

ــترى  ــت عملكرد وزارت دادگس ــاون دفتر مديري مع
گفت: رتبه ايران براساس شاخص هاى سازمان شفافيت 
بين المللى موسوم به تى – اى در بين 178 كشور جهان 

136 است. 
ــا فرماندار  ــتى ب ــارى در نشس ــن عص ــد حس محم
ــهر افزود: در اين شاخص ها مواردى همچون  مشگين ش
فساد ادارى، مالى، اختالس، رشوه گيرى، رشوه پذيرى 

ــتگاه هاى دولتى و قضايى، خريدوفروش پست هاى  دس
ــتمداران و موارد مشابه  ــاد در ميان سياس دولتى، فس

مدنظر قرار مى گيرد. 
ــاله اقدام به  ــازمان كه همه س او گفت: هدف اين س
انتشار شاخص هاى مربوطه مى كند، تالش براى مبارزه 
ــاق و افزايش آگاهى  ــاد، كاهش ميزان قاچ با انواع فس

عمومى جامعه است. 

وى با بيان اينكه رتبه 136 به هيچ وجه شايسته نظام 
ــالمى نيست هدف از سفر دوره اى خود به  جمهورى اس
ــور را بررسى مشكالت و چالش هاى  مناطق مرزى كش
ــراى ارتقاى نظام  ــب ب موجود و ارائه راهكارهاى مناس

سالمت ادارى و كاهش پديده قاچاق بيان كرد. 
ــاق موجب  ــش پديده قاچ ــان اينكه كاه ــا بي وى ب
افزايش سالمت نظام ادارى، سالمت اقتصادى و ارتقاى 

ــينان مى شود افزود: در اين سفر قرار شد  امنيت مرزنش
فرمانداران مناطق مرزى كه حوزه استحفاظى آنها فاقد 
گمرك است زمينه ايجاد بازارچه هاى مرزى را بررسى 
ــبختانه  و به مركز اعالم كنند. عصارى اظهار كرد: خوش
ــتان  ــال جارى تاكنون پديده قاچاق در اس از ابتداى س
ــهر  ــگين ش ــتان مش ــد و در شهرس ــل 11 درص اردبي

15درصد نسبت به مدت مشابه كاهش يافته است. 

معاون سازمان تعزيرات: 

مجازات قاچاقچيان دارو، سوخت و ارز تشديد شد

ايران در رتبه 136 شاخص  سازمان شفافيت بين المللى قرار دارد
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رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور گفت: درصدديم 
با برنامه ريزى مشكل قانونى مجازات هاى جايگزين را حل و دستورالعمل ها 

را براى اجرا در سطح كشور آماده كنيم. 
ــيه بازديد از زندان مركزى زنجان در گفت وگو با  اصغر جهانگير در حاش
ــگاران ايرنا و فارس تأكيد كرد قانون مجازات جديد ظرفيت هاى تازه  خبرن

قانونى را پيش بينى كرده است. 
جهانگير گفت: استفاده از مجازات هاى جايگزين به عنوان يكى از روش ها 

براى جلوگيرى از ازدحام در زندان مطرح است. 
ــم و رئيس قوه قضاييه  ــخنان رهبرى معظ ــادآورى كرد بر پايه س وى ي
ــوان آخرين راه حل  ــه از زندانى كردن مجرمان به عن ــت ك تالش بر اين اس

استفاده شود. 
ــور اضافه كرد:  ــازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كش رئيس س
ــتفاده كنند و  به همكاران خود توصيه كرديم از مجازات هاى جايگزين اس
ــتور كار قرار  در اين زمينه حبس در خانه يا مجازات هاى الكتريكى در دس
ــمارى از استان ها انجام شده  ــى  (پايلوت) در ش گرفته و به صورت آزمايش

است. وى گفت: برابر قانون موظفيم متهمان را از محكومان جدا و براساس 
نوع جرم دسته بندى كنيم كه اين امر با توجه به فضايى كه در اختيار داريم 

در زمينه زندانيان مواد مخدر آغاز شده است. 

ــازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور تأمين اعتبار  رئيس س
ــتگاه ها را  ــترس و بازداش ــى براى تكميل اردوگاه ها، زندان هاى در دس كاف
ــتار شد و اعالم كرد شمار اردوگاه هاى در دست ساخت هفت مورد و  خواس

شمار اردوگاه هاى فعال 26 مورد است. 
ــور را 230 هزار نفر عنوان و اضافه كرد: از  ــمار زندانيان كش جهانگير ش
ــتند. البته ميانگين ورودى  ــمار 97 درصد آقا و 3 درصد خانم هس اين ش
زنان به زندان ها در مورد جرم هاى مربوط به مواد مخدر بيشتر شده و اين 

نگران كننده است. 
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور گفت: 50درصد 

كسانى كه در حوزه مواد مخدر به زندان وارد مى شوند، معتادند. 
وى درباره مراحل مختلف ترك اعتياد افرادى كه به زندان وارد مى شوند، 
ــامل مرحله قرنطينه و متادون درمانى است و پس  ادامه داد: اين فرآيند ش
ــه گفته او، 130 حرفه براى  ــالمت قرار مى گيرند. ب از آن در بند پاك و س
ــود و افراد  ــس از آزادى از زندان به زندانيان آموزش داده مى ش ــتغال پ اش

مى توانند متناسب با عالقه خود اين حرفه ها را بياموزند. 

ــيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى  ــخنگوى كميس تهران-ايرنا- س
ــيون اليحه مبارزه با تأمين مالى  ــالمى اظهار داشت: اعضاى اين كميس اس

تروريسم را بررسى و تصويب كردند. 
ــيون قضايى و  ــه كميس ــفنانى به جلس ــه گزارش ايرنا، محمد على اس ب
ــاره كرد و افزود: اين اليحه اعاده شده از شوراى نگهبان  حقوقى مجلس اش
ــد از طريق قوه قضاييه به دولت  ــورا اين بود كه اليحه باي بود؛ ايراد اين ش
ومجلس فرستاده مى شد و اين درحالى است كه دولت به طور مستقيم اين 

اليحه را به مجلس ارسال كرده بود. 

ــن اليحه تقريباً  ــا بيان اينكه اي ــالمى ب ــوراى اس اين نماينده مجلس ش
ــت، گفت: براى تأمين نظر  ــيون هاى بين المللى اس ترجمه يكى از كنوانس
ــپس  ــوى قوه قضاييه به دولت و س ــه مربوطه از س ــوراى نگهبان اليح ش
ــيون با اعمال اصالحاتى  ــد كه درجلسه ديروز كميس ــال ش به مجلس ارس
ــفنانى با تأكيد براينكه اكثر  ــيد.  اس روى آن، اليحه مربوطه به تصويب رس
ــيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم پيوسته اند،  كشورهاى دنيا به كنوانس
ــويى نيز اشاره  ــت: دراين اليحه به مواردى چون مبارزه با پولش اظهار داش
شده است.  وى اضافه كرد: كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويى 

ــم را به شوراى  ــكوك به تأمين مالى تروريس موظفند گزارش عمليات مش
عالى مبارزه با پولشويى موضوع ماده  (4) قانون مذكور ارسال كنند. 

سخنگوى كميسيون قضايى و حقوقى مجلس تصريح كرد: موضوع مورد 
ــه اصالح برخى مواد قانون مجازات اسالمى بود كه  بحث ديگر دراين جلس
ــد در جلسه آينده با حضور معاون قوه قضاييه و تعدادى از رؤساى  مقرر ش
كل اين موضوع بررسى شود چرا كه برخى مواد در قانون مجازات اسالمى 
ــوص موضوعاتى چون درجه بندى مجازات حبس در  براى دادگاه ها درخص

حال حاضر ايجاد مشكل كرده است. 

مشكل قانونى مجازات هاى جايگزين حل مى شود

تصويب اليحه مبارزه با تأمين مالى تروريسم  در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس
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در این دادخواست بایس��تی جریان اتهام وارده و دالیلی كه 
ش��خص برای جبران خس��ارت خود واجد است منعكس شود. 

تبادل لوایح به شرح زیر به عمل می آید: 
دبیر كمیسیون مكلف اس��ت ظرف 15 روز از تاریخ دریافت 
تقاضا نس��خه ای از آن را برای دادس��تان دیوان عالی كش��ور و 
همچنی��ن نماینده قضای��ی خزان��ه داری كل را ارس��ال دارد. 
نماینده مزبور مكلف اس��ت ظرف دو م��اه گزارش خود را تهیه 
و به دادستان تقدیم كند. دادستان نیز مهلتی یك ماهه جهت 
گزارش خود دارد. پس از پایان این س��ه ماه دبیر كمیس��یون 
بایس��تی ظرف 15 روز گزارشات دادس��تان و نماینده قضایی 
خزانه داری كل را به اطالع متقاضی جبران خس��ارت برس��اند. 
نامبرده نیز حداكثر ظرف یك ماه بایس��تی الیحه ای در پاسخ 

لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانه داری كل تهیه كند.
دبیر كمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت 
مكلف اس��ت ظرف مدت 15 روز دادس��تان و نماینده قضایی 

خزانه داری كل را از چگونگی آن مطلع سازد. 
رئیس كمیس��یون ظرف مدت یك ماه از یكی از مستشاران 
تقاضای تهیه گزارش می كند. مستشار مزبور حق انجام هر نوع 
تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به منظور تهیه و 

تكمیل گزارش دارد. 
رسیدگی به طریق علنی است و متهم می تواند برای خود یك 

نفر وكیل انتخاب كند. 
تاریخ این رس��یدگی از طرف رئیس كمیس��یون با موافقت 
دادس��تان معین می شود. تصمیم كمیسیون قطعی و هیچ یك 
از اصح��اب دعوی ح��ق اعتراض به آن را ن��دارد. یكی دیگر از 
خصوصیات رس��یدگی این كمیسیون عبارت است از اینكه در 
مورد رد تقاضای جبران خس��ارت كمیسیون نبایستی دالیلی 

برای رد آن ارائه دهد. 
دلیل این امر آن اس��ت كه هرگاه كمیس��یون مكلف به ارائه 
دلیل یا دالیلی برای رد دادخواس��ت ش��ود توضیحات مذكور 

ممكن اس��ت ایجاد تردید نس��بت به حكم برائ��ت یا قرار منع 
تعقیب صادره كه به اس��تناد آن تقاضای جبران خسارت شده 
را بكند. هر گاه نظر كمیس��یون مبنی بر اعطای خس��ارت اعم 
از م��ادی یا معنوی باش��د میزان آن تعیی��ن و دولت مكلف به 

پرداخت آن خواهد بود. 
مع الوصف در ماده 150 ق. ا. د. ك پیش بینی ش��ده اس��ت 
ك��ه در صورتی كه توقیف احتیاطی ش��خص بی گناه یا تمدید 
آن ب��ر اثر اعالم جرم مغرضانه یا ش��هادت كذب به عمل آمده 
باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به مسببین برای 

استرداد مبلغ پرداختی مراجعه كند. 
در خاتمه یادآور می شود كه قانون گذار به منظور جلوگیری از 
تقدیم دادخواست از جانب كسانی كه باوجود در دست داشتن 
حكم برائ��ت یا قرار منع تعقیب واقعا مقصر اس��ت پیش بینی 
كرده است كه كمیس��یون، در صورت رد دادخواست متقاضی 
را به پرداخت مخارج رسیدگی محكوم كند. جای تردید نیست 
كه كمیس��یون مذكور در پاره ای از موارد می تواند ش��خصی را 
كه درخواس��ت او رد ش��ده اس��ت به پرداخت قیمتی از هزینه 

رسیدگی محكوم یا او را به كلی از پرداخت آن معاف دارد. 

نتیجه
از آنچه گذشت این نتیجه حاصل می شود كه اصل حاكمیت 
دولت یا برخی قواعد حقوقی كه به آنها اشاره شد نبایستی مانع 
از شناخت مسئولیت دولت در قبال بی گناهان شود. رسیدگی 
به دعوای جزائی و تش��خیص مجرم واقعی از متهم همواره كار 
ساده و آسانی نبوده و با آنكه قضات تحقیق و دادسراها در كمال 
بی نظری و با حسن نیت الزم انجام وظیفه می كنند مع الوصف 
در موارد عدیده قرارهای منع تعقیب یا احكام برائت كسانی كه 
مدت ها به عنوان متهم در زندان بسر برده و كار و حیثیت خود 

را از دست داده اند صادر می شود. 
در این قبیل م��وارد كه برای حفظ نظم جامعه یكی از افراد 
آن بی جهت فدا می ش��ود دولت بایس��تی بار این مسئولیت را 
بدوش گرفته و جای تردید نیس��ت ك��ه در صورتی كه توقیف 
غیر ضروری متهم ناش��ی از س��وءنیت قاضی باش��د دولت پس 
از پرداخت خس��ارت به ش��خص بی گناه حق مراجعه به قاضی 

متخلف را خواهد داشت. 
اصل جبران خسارت بی گناهان در قوانین بسیاری از كشورها 

در نیمه دوم قرن بیستم پذیرفته شده است: 

در كشور سوئد رس��یدگی به درخواست جبران خسارت در 
صالحیت شخص پادشاه اس��ت و تصمیم متخذه در این مورد 

قطعی و غیر قابل شكایت است. 
در اتریش تعیین میزان خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی 
به عهده وزیر دادگس��تری نهاده شده است به عالوه به موجب 
ماده 5 و 6 قرارداد اروپایی حقوق بشر افراد می توانند در موارد 
عدیده و از جمله در موردی كه توقیف احتیاطی بیش از »مدت 
معق��ول« به طول انجامیده باش��د به دولت متب��وع خود و در 
صورتی كه به درخواس��ت آنان توجه نشود جهت اخذ خسارت 
به دادگاه اروپایی حقوق بشر كه مقر آن در استراسبورگ است 

شكایت كنند. 
در ای��ران طبق آماری ك��ه اخیرا از 375 پرون��ده جزایی از 
مجموع 8580 پرونده اجرایی به ش��عب س��ه گانه بازپرس��ی 
شهرستان قزوین در س��ال های 1352- 1351- 1350 به دست 
آمده به این نتیجه می رسیم كه در 39 مورد یعنی 10/4درصد 
از قرارهای بازداش��ت صادره، قرار منع تعقیب یا حكم برائت از 
دادگاه جنحه صادر شده است. تعداد كسانی كه به اتهام جنایی 
در دیوان جنایی محاكمه و احیانا برائت حاصل كرده اند در این 

احصائیه منظور نشده است. 
جای تردید نیس��ت كه قانون جدید تس��ریع آئین دادرسی 
كیف��ری با محدود كردن مدت بازداش��ت موقت و آن هم طی 
ش��رایطی به چهار ماه در امور جنایی و دو ماه در امور جنحه تا 
حد زیادی از كثرت توقیف های غیر موجه خواهد كاست. ولیكن 
به منظور هماهنگ ساختن آئین دادرسی كیفری ایران، در این 
زمینه به خصوص، با قوانین كشورهای مترقی كه توجهی خاص 
به سرنوش��ت كسانی كه فرش��ته عدالت تردیدی در بی گناهی 
آنان باقی نگذاش��ته مبذول شود. زیرا انسان ها در اعمال عدالت 
مصون از خطا نبوده و عظمت دس��تگاه عدالت در آن است كه 
پس از آنكه كلیه اقدامات الزم را در زمینه پیشگیری از ارتكاب 
خطا به عمل آورد سعی كافی در جبران خسارت در مواردی كه 

قادر به جلوگیری از ورود آن نبوده است نیز بكند.

لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه)بخش آخر(
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منوچهر قوامی 
صرف نظر از حوادث ناگهانی اصوال تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و 

مختصات آن تغییر نیابد میزان جرایم در رقم ثابتی است. 
از آنجا که بزهکاری نتیجه کلی مش��کالت جامعه اس��ت بنابراین وجود 
بزه��کاری و ارتباط آن ب��ا بنیاد های جامعه و تش��کیالت کلی و اجتماعی 

امری دائمی است. 
جرم عملی است که از انسان ها و در جامعه وقوع می یابد و چون نمی توان 
از تاثیر متقابل انس��ان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، به ناچار باید برای 
اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پایین 
بودن سطح معلومات و درآمدها، بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت 
اشتباه، معاش��رت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار و غیره توجه کرد که 
سبب می شود افراد ساده لوح به تباهی کشانده شده و به راهی هدایت شوند 

که پایان آن زندان و محرومیت اجتماعی است. 
خالف آن وضع عادالنه توزیع و تقس��یم ث��روت، تعلیم و تربیت صحیح، 
روابط اجتماعی س��الم و منظم و برتر از همه تعلیمات اخالقی و مذهبی از 
مواردی هس��تند که مانع وقوع بسیاری از جرایم خواهند شد. بنابراین باید 
قبل از کشف علت ارتکاب جرایم، درصدد بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی 

همت گمارد. 
وضع خاص هر جامعه فرهنگ، آداب و رسوم و وضع اجتماعی و اقتصادی 
آن در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تاثیر فراوانی خواهد داش��ت. تردیدی 
نیس��ت جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد با جرایم 

کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحشی دارد. 
مثال س��رقت هایی که به وس��یله باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در 
کش��ورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد با سرقت هایی که در کشورهای 
فقی��ر و عق��ب افتاده انج��ام می گیرد قی��اس مع الفارق اس��ت و همچنین 
قاچاقچیان بین المللی که مجهز به پیشرفته ترین صنایع و وسایل تکنیکی 
از قبیل هواپیما، کش��تی و خودروهای مجهز می باش��ند و میزان کاالهای 
قاچ��اق آنها کالن و متجاوز از میلیارد ها دالر اس��ت با س��رقت های جزئی 

کشورهای فقیر از هیچ لحاظ قابل مقایسه نخواهد بود. 
در کش��ورهای غنی ترس از فقر و گرس��نگی به حداقل رس��یده اس��ت، 

اما در عوض وحش��ت و ت��رس از جنگ و تداخل قدرت ها باعث ش��ده که 
ارزش فضیلت های س��نتی از قبیل اخالف مذهب، احترام به والدین و غیره 
کاهش یابد و سقوط ارزش هاست که سبب می شود، بسیاری از انسان های 
مضط��رب، راه ارت��کاب ج��رم بزهکاری وخط��ا از قبیل اس��تعمال الکل و 
مواد مخدر، فحشا و فساد و تجاوز به نوامیس مردم را پیش گیرند و جامعه 

و افکار عمومی را آشفته و ناامن کنند. 
بنابرای��ن وحدت عادات و رس��وم وح��دت فرهنگ و اقتص��اد و باالخره 
بس��یاری از عوامل دیگر و ناهنجاری ه��ای اجتماعی در ایجاد جرایم نقش 
عمده ای را ایفا می کنند، امروزه ازدیاد جرایم اطفال در بسیاری از کشورها 
به وی��ژه در آمریکا بیداد می کند و فس��اد و فحش��ا و اس��تعمال انواع مواد 
مخدر قوس صعودی را در این کش��ورها می پیماید و هر روز در رسانه های 
جمعی و جراید شاهد جنایات آنها هستیم بنابراین وجود باندهای بزرگ در 

کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا، تهیه بیان های تقلبی و کالهبرداری های 
افس��انه ای هم��ه و همه از نتای��ج ترقی صنعتی و نبود تش��کیالت صحیح 
اجتماعی است. بیشتر دانشمندان ازدیاد بزهکاری به ویژه نوع بزهکاری در 
کش��ورهای صنعتی را نتیجه عدم هماهنگی بین ترقی صنعتی از یکس��و و 

فقدان تشکیالت صحیح اجتماعی از سوی دیگر می دانند. 
از س��وی دیگر دانشمندان معتقد بوده و هس��تند که وضع بد اقتصادی 
و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر اس��ت، احادیثی از قبیل  » الفقر س��واد وجه 
الداری��ن؛ فقر موجب روس��یاهی در دو عالم اس��ت« و  » کاد الفقران یکونو 
کفرا؛ نزدیک اس��ت فقر به کفر بینجامد  » و ضرب المثل معروف فارسی که 
می گوید: ش��کم گرس��نه ایمان ندارد و همچنین ضرب المثل انگلیسی که 
گفته اس��ت A hungry Stomach has no ears یعنی شکم گرسنه 

گوش شنوا ندارد؛ شاهد این مدعا هستند. 

بررسی میزان تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
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ــت كه بين وضع اقتصادى يك جامعه و  ــن اس از نظر منطقى كامال روش
ــت كه ترقى  ــت، به همين علت اس ــزان جرايم رابطه نزديكى برقرار اس مي
ــدن جرايم و بحران هاى اقتصادى با افزايش جرايم  وضع اقتصادى با كم ش

و جنايات توأم بوده است. 
ــيارى از افراد در منتهاى فقر  ــان داده كه بس ــمندان نش تحقيقات دانش
ــز مرتكب اعمال خالف  ــجاعت هرگ ــتيصال با كمال مناعت طبع و ش و اس
ــيارند افرادى كه در نهايت بى نيازى و مرفه بودن  ــده و به عكس چه بس نش
ــرقت و كالهبردارى مى پردازند، نمونه آن  از روى حرص و زياده جويى به س
ــاق كالن و از اين گونه حيل و  ــا و كالهبردارى هاى بزرگ، قاچ اختالس ه
ترفندهاى اقتصادى است و من عقيده دارم كه وضع نامناسب اقتصادى در 
بسيارى از موارد موجب ازدياد جرايم نيست، بلكه ترقى وضع اقتصادى در 

بيشتر موارد سبب افزايش بزهكارى مى شود. 
ــوى معتقد است كه:  ــناس مشهور فرانس چنانچه «ژان پنياتل»، مردم ش
ــه بهبود وضع زندگى مادى  ــى وضع اقتصادى و فعاليت آن منحصر ب «ترق
ــت ها نيز  ــت، بلكه در عين حال موجب برخورد و تصدم منافع و خواس نيس
مى شود و همان برخوردها و تضادهاست كه در بعضى موارد به ارتكاب جرم 

منجر مى شود.»
ــكارى نقش عمده اى  ــترش بزه ــط اجتماعى نيز در پيدايش و گس محي
ــمند بزرگ مى گويد:  ــا مى كند، در تاييد اين امر «آنريكو فرى» دانش را ايف
«اگرچه عوامل زيستى و انسانى در تحريك بزهكاران به ارتكاب جرم نقش 
ــرايط اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى  عمده اى را ايفا مى كنند؛ ولى نبايد ش
از جمله بى سوادى، نحوه تعليم و تربيت، ارتباطات فاميلى، رفتار والدين با 

اطفال، محيط خانوادگى و تحصيلى و غيره را از نظر دور داشت.»
ــت هر جامعه ظرفيت مقدار معينى از بزهكارى را داشته و  وى معتقد اس
ــت كه تابع نظم و  ــخصى اس ميزان جرايم در هر اجتماع مقدار معين و مش

ترتيب و شرايط خاص همان جامعه است. 
ــاد اختالل در  ــات ناگهانى كه موجب ايج ــوادث و اتفاق ــر از ح صرف نظ
ــرايط عادى اجتماعى و  ــود، اصوال تا زمانى كه ش ــن نظم و ترتيب مى ش اي
ــت. ازدياد و كم و  مختصات آن تغيير نيابد، ميزان جرايم در رقم ثابتى اس
كسر جرايم مربوط به تغييرات شرايط و كيفيات اجتماعى است و با بهبود 

وضع اجتماعى ميزان جرايم نيز به خودى خود تقليل خواهد يافت. 
ــت كه مجازات بهترين درمان براى  ــا اين كه نظر قانون گذاران بر آن اس ب
جلوگيرى از وقوع جرايم است، اما بايد اذعان كرد كه مجازات به هيچ وجه 
ــله عوامل  ــت؛ زيرا وقوع جرم نتيجه يك سلس واجد خاصيت موردنظر نيس

پيچيده و متعدد است كه ارتباطى با مجازات هاى مقرر شده ندارد. 
ــط قاضى مورد حكم قرار  ــيله مقنن وضع و توس مجازات هايى كه به وس
مى گيرد و از سوى مأمور زندان به اجرا گذاشته مى شود، در ارتكاب و ازدياد 
ــر  «اميل دوركهايم»،  ــان جرايم كوچك ترين تاثيرى ندارد و به نظ و نقص
جامعه شناس فرانسوى، نتايجى كه درخصوص طبيعى بودن پديده جرم به 

دست مى آيد به شرح زير است: 
ــت از اين رو نبايد  به دليل اينكه بزهكارى پديده طبيعى هر اجتماع اس
علت آن رادر امرى استثنايى جست و جو كرد، بلكه به عكس اين علت ها در 

جريانات كلى، بنيادها و فرهنگ هاى هر جامعه وجود دارد. 
ــت، بنابراين وجود  ــكالت جامعه اس از آنجا كه بزهكارى نتيجه كلى مش
بزهكارى و ارتباط آن با بنيادهاى جامعه و تشكيالت كلى و اجتماعى امرى 
دائمى است. در نتيجه نمى توان بزهكارى را به طور مجرد و منفصل از ساير 
عوامل اجتماعى بررسى كرد، بلكه بايد آن  را در مجموعه اى از تمام عوامل 

فرهنگى و اجتماعى، چه از نظر زمانى و چه از نظر مكانى مطالعه كرد. 

ــت كه به بهبود  ــه نظر من براى كاهش ميزان جرايم، جامعه مكلف اس ب
وضع بنيادهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بپردازد. 

ــروت، تعليم و تربيت  ــد اقتصادى، توزيع ناصحيح و غيرعادالنه ث وضع ب
ــا افزايش جرايم  ــبب نقصان ي ــره تعارض در فرهنگ ها س ــتباه و باالخ اش
ــتن از ميزان بزهكارى ها بنيادهاى موضوعى  ــود؛ از اين رو براى كاس مى ش
ــامان نوسان هاى حاكم بهبود بخشيده شود و بايد  بايد تقويت و وضع نابس
ــت آيا نبايد به جاى باال بردن ميزان مجازات ها به بهبود وضع اجتماعى  گف

پرداخت؟ 
ــگيرى از  ــوده، بهترين درمان بزهكارى و راه پيش ــازى محيط آل آيا بهس
وقوع جرم، اعتالى سطح فرهنگى و اخالقى مردم نيست و به قول «آنريكو 
فرى»، جامعه شناس ايتاليايى، براى جلوگيرى از جرايم هزار بار تدوين يك 

دوره قانون جزا ارزش نخواهد داشت؟  
ــد اين اقدامات منطقى ترين و صحيح ترين روش هايى است  به نظر مى رس

كه مى تواند در زمينه بهبود سياست كيفرى مؤثر و نتيجه بخش باشد. 
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و از درجه اعتبار ساقط است.
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محمدحسين دزيانى
ــنايى مقدماتى با تروريسم  ــته، آش هدف از اين نوش
ــروه جرائم  ــى از جرائم زير گ ــايبرى به عنوان گروه س
ــت. طبعا آنچه در اين متن ذكر مى شود،  ــايبرى اس س
ــئله دارد و قصد ورود به  جزييات  صرفا جنبه طرح مس

را ندارد. 
ــداد زيادى از  ــه گروه يا تع ــايبرى ب 1-  حمالت س
ــوى هكرها اطالق مى شود كه بعضا  اعمال ارتكابى از س
ــت. البته حمالت  ــديد همراه اس ــونت يا آثارش با خش
ــرى مى تواند  ــه عبارت ديگر حمالت هك ــايبرى يا ب س
ــد. گاه اين  ــته باش رويكرد هاى مجرمانه متفاوتى داش
حمالت مقدماتى است و براى كسب اطالعات و داده ها 
ــورت مى گيرد و گاه  ــايبرى ص جهت ارتكاب جرائم س
اين حمالت مستقيما در چارچوب يك توصيف جزايى 
ــر حال حمالت هكرى  ــايبرى صورت مى گيرد. به ه س
ــت كه بر مصاديق  ــايبرى عنوان عامى اس يا حمالت س
ــته اى از اين مصاديق را  ــود و دس متعدد اطالق مى ش

تروريسم سايبرى مى نامند. 
ــاى حمالت  ــرى به عنوان مبن ــناخت حمالت هك ش
اختصاصى امرى ضرورى است. از اين رو براى شناخت 
ــه و تحول و عمل  ــايبرى بايد با تاريخچ ــم س تروريس
ــخاص يا شركت هاى  ــايبرى، مرتكبان و اش حمالت س
ــارزه و  ــايبرى و روش مب ــم س ــوع جرم تروريس موض

پيشگيرى عام آشنا شد. 
2-  حمالت سايبرى از سوى افرادى به نام معترضان 
سايبرى صورت مى گيرد و به فعل آنها اعتراض سايبرى  
ــت) مى گويند. تروريست هاى سايبرى در زمره  (پروتس

معترضان سايبرى هستند. 
 3-  حمالت سايبرى حسب آمار، در سال هاى اخير 
ــده به گونه اى كه اين ميزان در سال 2001  دو برابر ش

ــه هر حمله خود  ــد ك به حدود 50 هزار حمله مى رس
شامل آسيب به چند عدد يا چند هزار كامپيوتر است. 
 4-  حمالت سطوح شامل سطوح مختلفى مى شوند: 
ــيب پذير  ــالت اطالعاتى  (براى موارد آس از صرف حم
توسط افراد مترصد اين حمالت)، تا حمالت خطرناك 

و شديد  (مخاطرات امنيتى شديد.) 
ــازمان هاى خاص يا  ــد حمالت عليه س 5-  40درص
ــركت هاى خاص انجام شده است  (مثل  شبكه هاى ش
ــانى به  ــه دليل خدمات رس ــكام بريتانيا ب ــه به تل حمل
تل آويوو. . .) برخى شركت ها حمالت شديدى را تجربه 

كرده اند (از نوع حمالت اضطرارى).
ــه حمالت در كجاست؟  آمارها و كشفيات  6-  ريش
مراجع اختصاصى نشان مى دهد حمالت از آمريكا عليه 
ــورت گرفته و  ــه ص ــره جنوبى، چين، آلمان و فرانس ك
ــراييل به هنگ كنگ،  بالعكس. برخى حمالت نيز از اس
ــه و تركيه و بالعكس صورت  تايلند، كره جنوبى، فرانس

گرفته است. 
ــاى آلوده  ــق ايميل ه ــالت از طري ــى از حم 7-  نوع
ــى و آلوده  ــرد. ميزان ايميل هاى ويروس صورت مى گي
ــال 1999 از هر يك هزار و  ــت. در س رو به افزايش اس
400 ايميل يكى ويروسى بود اما در سال 2001 از هر 
ــى بوده است. پيش بينى شده  300 ايميل يكى ويروس

در سال 2015 از هر 4 ايميل، 3 تا ويروسى باشد. 
ــت.  ــا از راه ايميل نيس ــى صرف ــى ويروس 8- آلودگ
ــت.  ــى كامپيوترها كال رو به افزايش اس آلودگى ويروس
ــر يك هزار كامپيوتر تعداد 10 كامپيوتر  در 1996 از ه
ــال قبل از هر يك هزار كامپيوتر،  ــده اما در س آلوده ش
ــى از اين آلودگى  ــده اند. بخش 100 كامپيوتر آلوده ش

ناشى از حمالت تروريستى سايبرى است. 
حمالت سايبرى گاه از طريق نرم افزار رايگان محقق 

مى شود، گاه از طريق ضميمه ايميل (code red)  كه 
ــرعت  ــزار ميزبان و كامپيوتر را آلوده كرد و س 395 ه
ــاعت كل  ــه پس از 13 س ــه اى بود ك ــوذ آن به گون نف
ــرد. ويروس هاى جديد  ــاى هدف را آلوده ك كامپيوتر ه
ــداد زيادى  ــاعت تع ــرف 15 دقيقه تا نهايت يك س ظ
ــد و ويروس هاى كوچك در  ــر را آلوده مى كنن كامپيوت

عرض 30 ثانيه اين كار را مى كنند. 
ــش  افزاي ــى،  ويروس ــالت  حم ــش  افزاي ــت  عل  -9
آسيب پذيرى در سيستم هاست. به خاطر داشته باشيم 
ــتم ها و. . . اعم از مايكروسافت، لينوكس و. .  همه سيس
. آسيب پذيرند. همين نكته موجب پيدايش دو رويكرد 
ــى = افزايش  ــده: افزايش حمالت اطالعات ــان ش يكس

جنگ اطالعاتى  (دفاع اطالعاتى). 
ــت  ــتى معمولى كم اس 10- ميزان حمالت تروريس
ــداف فيزيكى ارتكاب مى يابند اما بالعكس  زيرا عليه اه
ــايبرى زياد است. داليل آن نيز  ــتى س حمالت تروريس
ــيب پذيرى ها در فضاى سايبرى بسيار  واضح است: آس
ــه اهداف خيلى  ــتيابى ب ــان، دس زياد، ارتكاب جرم آس
راحت تر، بحران هاى بين المللى روبه افزايش و. . . است. 
ــتى و  ــالت اعتراضى/تروريس ــن حم ــد بي  11-  باي

ــازمان هاى مجرمان  ــط س حمالت معمولى كه توس
ــى به  ــراى دسترس ــخاصى ب ــه يا اش ــازمان يافت س
ــه  ــى ب ــارى، دسترس ــاى اعتب ــماره هاى كارت ه ش
سيستم هاى مالى و بانكى، مداخله در مبادالت مالى 

و. . . تفاوت قائل شد. 
ــتى حسب  12- حمله كنندگان اعتراضى /تروريس
ــته  ــوع موردحمله و. . . دس ــور، موض ــه، كش منطق
بندى مى شوند. گروه هاى عمده اين حمله كنندگان 

عبارتند از: 
 Israeli-pro الف -  گروه هاى

ــايت هاى حامى   (طرفـدار اسـراييل): اينها به س
ــتى مانند حماس و  ــازمان هاى به زعم آنان تروريس س

حزب اهللا حمله مى كنند. 
  pro-Palestiniainب -  گروه هاى

 (طرفدار فلسـطين): اين گروه ها شامل گروه هايى 
ــود كه به  مانند يونيتى، المهاجرون در لندن و. . . مى ش
ــراييل و. . . حمله  ــايت ها و اهداف ديجيتالى اس وب س

مى كنند. 
  (Electroالكترونيـك هيپى هـاى    - پ 
ــراييل  ــايت هاى اس (hippies: افرادى كه عليه وب س
ــغال گر  ــت هاى رژيم اش ــت مى كنند و به سياس فعالي
قدس مانند سياست هاى شارون و. . . اعتراض مى كنند. 
ــد القاعده  ــن الدن مانن ــدار ب ــاى طرف ت -  گروه ه
ــدارى از بن الدن  ــه به طرف ــن و. . . ك ــس آن الي اليان
ــت مى كنند. اين  ــايت هاى آمريكايى فعالي عليه وب س
گروه ها گاه در خاورميانه مركزيت و سكنى دارند مانند 
گروه هاى معترض كشميرى يا force-G در پاكستان. 
ث -  گروه هاى خارج از خاورميانه و آسيا مانند اولد 
اصالحى در سوئيس كه مورد استفاده القاعده هستند. 

در آمدى بر تروريسم سايبرى در آمدى بر تروريسم سايبرى 
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تبریز- اس�د فالح - مدیرعامل ش��رکت مدیریت 
مناب��ع آب ایران به اتفاق نماینده مردم جلفا و مرند در 
مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی از مدیران و مجریان 
ذی ربط، از طرح توسعه بهره برداری ارس بازدید کرد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این بازدید از ایس��تگاه 
پمپاژ اصلی طرح توسعه بهره برداری ارس، تصفیه خانه 
مرند و جلفا، شبکه باالدست سدگردیان و انتقال آب به 
دشت یکانات و هرزندات انجام گرفت.مدیرعامل شرکت 

آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص طرح های 
مورد بازدید، گزارش داد: ظرفیت ایستگاه پمپاژ اصلی 
طرح توس��عه بهره برداری ارس 6 متر مکعب در ثانیه 
اس��ت که در سال های گذش��ته افتتاح شده و در حال 
حاضر عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده است.به گفته 
وی آب از ایس��تگاه پمپ��اژ اصلی با لول��ه ای به قطر 2 
هزار میلی متر به طول 5 کیلومتر وارد مخزن 64 هزار 
مت��ر مکعبی از نوع خاکی می ش��ود ک��ه 100 درصد 

پیش��رفت فیزیکی دارد.مهندس هاشمی تأمین بخشی 
از نیاز منطق��ه آزاد تجاری ارس را از کاربری های این 
مخ��زن عنوان نمود.وی در خص��وص خط انتقال ورود 
آب به دش��ت گلفرج، افزود: این خ��ط انتقال با کانال 
بتنی به طول 17 کیلومتر آب را به دشت گلفرج و سد 
گردیان برده و بخشی از آب آن از طریق ایستگاه پمپاژ 
به اراضی آغ بوالق و دشت یکانات منتقل می شود.الزم 
به ذکر اس��ت طرح توس��عه بهره برداری ارس تاکنون 

27 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است و در صورت 
 تأمی��ن اعتب��ارات الزم تا پایان س��ال1396 به مرحله 

بهره برداری خواهد رسید.

به اتفاق نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس شورای اسالمی

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرح توسعه بهره برداری ارس بازدید کرد

ام�روز-  خبرنگارفرص�ت  بوش�هر- 
کارشناس محیط زیست شرکت گاز استان 

بوش��هر از اجرای طرح اندازه گیری صدای 
زیست محیطی ایستگاه های تقلیل فشار گاز 
این استان خبر داد.خانم ایزدبخش با اعالم 
خب��ر فوق افزود : اج��رای این طرح با هدف 
بررسی و ارزیابی صدای زیست محیطی این 
ایس��تگاه ها و مطابقت آن با استانداردهای 
تعریف ش��ده ب��ه منظور کنت��رل و کاهش 

میزان غیراس��تاندارد صداه��ای موجود در 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز محقق گردید.

وی در ادام��ه اضافه نمود: ط��ی اجرای این 
طرح کلیه ایستگاه های TBS  و CGS   در 
سراسر استان به مدت دوهفته مورد بررسی 
و ارزیابی های الزم قرار گرفتند. کارش��ناس 
محیط زیست ش��رکت گاز اس��تان بوشهر 

بیان داش��ت : استاندارد مجاز صدای زیست 
محیطی مناطق مس��کونی db 55  در روز  
و db 45  در ش��ب اس��ت که برای مناطق 
صنعتی این می��زان  معادل db 75 در روز 
و db 65 در شب  می باشد.خانم ایزدبخش 
یادآور شد: بر اساس تعاریف مذکور و مطابق 
ب��ا اندازه گیری های ص��ورت گرفته ، صدای 

زیست محیطی تمام ایس��تگاه های بررسی 
ش��ده در سطح اس��تان در حد اس��تاندارد 
گ��زارش ش��ده اس��ت.وی در انتها ب��ا بیان 
اینکه مواجهه با صدا و افت ش��نوایی ناشی 
از آن یک��ی از معضالت اساس��ی در صنایع، 
به خصوص صنعت گاز محسوب می گردد، 
اظهار داش��ت : هم��واره باید ت��الش گردد 
اس��تانداردهای الزم در خص��وص ص��دای 

زیست محیطی صنایع رعایت شود. 

ارزیابی و اندازه گیری صدای زیست محیطی ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان بوشهر

رب�اط کری�م- خبرنگار فرص�ت امروز- ش��هردار 
رباط کریم بر لزوم رس��یدگی به جاذبه های این ش��هر  به 
منظور دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد درآمد و اشتغال 
زایی تاکید و دیدگاه های خود را تش��ریح کرد .مس��عود 
مختاری با اش��اره به اقدامات شهرداری در راستای رشد و 
توسعه گردشگری رباط کریم گفت: در معابر شهر با استفاده 
از ابزار های تبلیغاتی خصوصا ً بیلبوردهای ورودی شهر به 
معرفی آثار فرهنگی و اماکن تاریخی و مذهبی پرداخته و 

راهنمای مسیر خوبی را برای مسافران وگردشگران ایجاد 
کرده اس��ت. وی بر ل��زوم تدوین برنامه ای برای توس��عه 
گردش��گری اش��اره کرد و گفت: صرف وجود آثار تاریخی 
در ش��هر باعث جذب گردشگر نمی شود و باید برنامه ای 
راهب��ردی برای آن تدوین ش��ود تا از طری��ق آن عالوه بر 
رسیدن به توسعه پایدار باعث رونق اقتصادی شهر نیز شود.

وی ادامه داد : هنر این اس��ت که س��رمایه ها و اعتبارات 
دولتی را به بخش حفظ و مرمت آثار تاریخی جذب نماییم 
و ش��هرداری نیز به طور تخصصی با اح��داث پارک های 
مهمی مانند پارک ملل، ایجاد دریاچه دو هکتاری ، پارک 
22 هکتاری آبشناس��ان و همچنین پارک خلیج فارس و 
دیگر پروژه های شهری می تواند در جذب گردشگر مفید 

باشند و آیندگان از این امکانات بهره خواهند برد .مختاری 
در پایان به ظرفیت های مهم فرهنگی ، تاریخی شهر رباط 
کریم پرداخت و خاطر نشان کرد : رباط کریم از آثار تاریخی 
و فرهنگی ویژه ای بهره مند است که در کمتر ناحیه ای از 
استان تهران وجود دارد ، وجود کاروانسرای سنگی ، جاده 
قدیم ابریشم ، وجود یخچال های قدیمی و باستانی همه 
این ظرفیت ها موقعیت هایی را برای جذب سرمایه فراهم 

میکند که باید به آن ها رسیدگی شود.

رش�ت- خبرن�گار فرص�ت امروز- بر اس��اس 
گزارش واحد اندازه گیري و توزیع حجم گاز فروخته 
شده در شش ماهه نخست سال 94، 2741 میلیون 
متر مکعب بوده که س��هم 5 حوزه مصرف کننده گاز 

طبیعي استان به ش��رح ذیل مي باشد:در شش ماهه 
نخست سال جاري حجم گاز فروخته شده در بخش 
خانگ��ي 513 میلیون متر مکع��ب بوده که این عدد 
نسبت به سال گذشته 10.32 درصد افزایش داشته 

اس��ت. همچنین در بخش نیروگاه با 1758 میلیون 
متر مکعب، فروش گاز نسبت به سال گذشته  4.76 

درصد افزایش یافته اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت حجم گاز فروخته ش��ده به بخش 

حمل و نقل با 162 میلیون متر مکعب و بخش صنعتي 
به میزان 210 میلیون مت��ر مکعب و همچنین بخش 
تجاري با 98 میلیون متر مکعب نس��بت به شش ماهه 

مشابه سال گذشته تغییر چنداني نداشته است. 

2741ميليون متر مكعب حجم گاز فروخته شده در 6 ماهه نخست سال جاري در استان گيالن

توسعه پایدار شهر در گرو توسعه جاذبه های گردشگری

اه�واز- خبرن�گار فرصت امروز- تع��داد 9 نفر ازکارکنان و مردم درچهارمین جلس��ه دی��دار با مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان در س��ال جاری به بیان مس��ائل، دیدگاه ها ، مش��کالت و خواسته های خود 
پرداختند.محمود جانقربان در این دیدارها پس ازش��نیدن اظهارات و برای رس��یدگی به مش��کالت ودرخواس��ت 
های مالقات کنندگان دس��تورهای الزم را  به معاونان و مدیران ش��رکت دادند .برگزاری دیدارهای مردمی یکی از 
برنامه های کاری روابط عمومی ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان است  که درراس��تای تقویت ارتباطات  درون 
و برون س��ازمانی، تکریم ارباب رجوع و دریافت نقطه نظرات و همچنین  بیان درخواس��ت های مالقات کنندگان 
به صورت حضوری از مدیرعامل بوده و از ابتدای سال جاری همچون سال های گذشته این دیدارها  به طورمستمر 
ادامه داش��ته اس��ت .گفتنی است ، روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزس��تان روزانه پاسخگوی تعدادی از 
مراجعه کنندگان درون و برون شرکتی است و دربرنامه مالقات عمومی یادشده مواردی که در حوزه کاری روابط 

عمومی نباشد از طریق مالقات عمومی متقاضیان با مدیرعامل پیگیری می شود .

برگزاری چهارمین مالقات مردمی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان    

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا گلستان اولین جلسه مدیریت پروژه 
با حضور مدیرعامل، معاونین و مشاوران در سالن اجتماعات شرکت آب وفاضالب استان گلستان برگزار  شد.در 
ابتدای این جلس��ه  مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب استان گلستان از اس��تقرار این دفتر در شرکت خبر داد و 
اف��زود بدون همراهی و همکاری همه جانبه اعضاء و مش��اورین طرح ها این امر امکان پذیر نخواهد بود.مهندس 
محم��د ه��ادی رحمتی افزود به منظور کاهش هزینه و زمان اجرا و همچنین افزایش کیفیت در پروژه بایس��تی 
رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت علمی تغییر یابد تا پاسخگوی بهینه سازی کارایی و عملکرد یک پروژه در 
دوره عمر آن باشد.وی خاطر نشان کرد دفتر مدیریت پروژه باعث تمرکز سیستماتیک مدیریت پروژه در سازمان 
ش��ده و وضعیت کلی پروژه ها و برنامه های س��ازمان را با دقت بسیار باالیی کنترل می کند.به گفته وی شرکت 
آب و فاضالب اس��تان گلستان،برای رس��یدن به این مهم، تشکیالت سازمان یافته ای برای مدیریت و برنامه ریزی 
پروژه ها مستقر نموده است تا وجود آن سبب رشد و تکامل فعالیتهای مدیریت پروژه در سطح شایسته ای گردد.

برگزاری اولین جلسه مدیریت پروژه در آبفای گلستان

ایالم- خبرن�گار فرصت  امروز- به گزارش روابط 
عموم��ی اداره کل حم��ل و نقل اس��تان ایالم،مدیر کل 
ای��ن اداره،مهندس جهانی،اظهار داش��ت:در راس��تاي 
خدمات رس��اني ب��ه زائران اب��ا عبداهلل الحس��ین )ع( و 
دسترس��ي آس��ان آنها به خدمات بین راهي از ایالم تا 
کربال برنامه نرم افزاري اپلیکیشن همراه اربعین طراحي 

و تم��ام امکانات خدمات��ي رفاهي بین راهي در آن درج 
ش��ده و زائران به راحتي مي توانن��د به امکاناتی که نیاز 
دارند دست پیداکنند . وي گفت : این بسته نرم افزاري 
روي گوشي هاي اندروید قابل دریافت است و مخاطبان 

و زائران مي توانند به تمام اطالعات نظیر؛ سامانه 141 
وضعیت راه ها ، مجتمع هاي خدماتي رفاهي ، رستوران 
ه��ا ، پمپ بنزین ه��ا ، هتل ها ، مناطق گردش��گري ، 
مس��اجد بین راهي ،  داخل ش��هرها ، پارک ها، مناطق 

گردشگري ، شرکت هاي حمل ونقل مسافر، پارکینگ ها 
وس��ایل نقلیه و س��ایرخدمات مورد نظر دسترسي پیدا 
کنن��د . الزم به یادآوري اس��ت: 70 درصد امکانات نرم 
افزار به صورت آفالین قابل اس��تفاده است.این نرم افزار 

از طریق آدرس زیر قابل استفاده است.
 http://mehranapp.blog.ir

رونمایي ازاپليكيشن همراه اربعين از مهران تاكربال

یاس�وج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد 
مس��کن کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح آسفالت 
روس��تایی با هم��کاری دهیاری ها در این اس��تان خبر 
داد. ابراهیم فرزانه اظهار کرد: بنیاد مس��کن کهگیلویه 
و بویراحمد تاکنون اقدامات خوبی در راس��تای اجرای 
طرح هادی در روس��تاهای اس��تان انجام داده اس��ت.

مدیرکل بنیاد مس��کن کهگیلویه و بویراحمد توجه به 
خواسته های روستاییان را از مهم ترین اولویت ها دانست 

و اف��زود: اج��رای طرح آس��فالت روس��تایی در صورت 
هم��کاری دهیاران محق��ق خواهد ش��د.فرزانه عنوان 
کرد: در خصوص آسفالت روستاهای استان با دهیاران 
100 روستا تفاهمنامه نوشتیم و قرار شده که کارهای 
زیرس��ازی تا مرحله آس��فالت را دهیاری ها با همکاری 

مردم انجام دهند.این مس��ئول گفت: اجرای آس��فالت 
روس��تاها بر عهده بنیاد مسکن است و اجرای این طرح 
مس��تلزم اجرای تعهد دهیاران و مردم روستاها خواهد 
بود.فرزانه با اشاره به اعتبارات طرح آسفالت روستاهای 
اس��تان بیان کرد: همه این اعتبارات نقدی است و این 

اعتب��ارات عالوه بر اعتبارات تملک دارایی، نفت، ملی و 
ماده 180 اس��ت.فرزانه در ادامه اف��زود: اعتباری که از 
دفتر مرکزی به بنیاد مس��کن اس��تان ابالغ شده است 
جهت مشارکت در آس��فالت کوچه و معابر روستایی با 
همکاری مردم و دهیاری ها اس��ت و ای��ن اعتبارات به 
شکلی است که هر استانی که بتواند اعتبارات را جذب 
و هزینه کند می تواند از اعتبارات س��ایر استان هایی که 

اعتبارات خود را هزینه نکرده اند استفاده کند.

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
اجرای طرح آسفالت روستایی در كهگيلویه و بویراحمد

کرمانش�اه- خبرنگار فرصت امروز- 
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل راه و 
شهر سازی استان کرمانشاه،عبداله بهادري 
با اش��اره به باال بودن حجم ترافیک راه هاي 
اس��تان در اربعین س��ال 93 و به تبع آن، 
تاکی��د مقام عالي وزارت و حمایت ایش��ان 
براي تجهیز مس��یر عب��وري زائرین گفت: 

اس��تان کرمانش��اه با به کارگی��ري 4000 
نیوجرس��ي مفصل��ي، تعوی��ض 10 ه��زار 
تابل��وي اخط��اري- انتظامي- هش��داري و 
همچنین تجهی��ز راهدارخانه ها به منظور 

اسکان اضطراري، مستقر کردن 3 جرثقیل 
براي رفع انس��دادهاي احتمال��ي، تعمیر و 
نصب روش��نایي ها و آماده ب��اش 8 اکیپ 
راهداري در 230 کیلومتر از دروازه شرقي 

کرمانش��اه  اس��تان  مواصالتي  محوره��اي 
در شهرس��تان کنگاور-صحنه- هرس��ین- 
کرمانش��اه- اس��الم آبادغ��رب- حمی��ل تا 
آخرین مسیر هم مرز با استان ایالم، آماده 

خدمت به زائران اباعبداهلل الحس��ین است.
بهادري افزود: کل این عملیات بیش از 40 
میلیارد ریال هزینه داش��ته و این در حالي 
است که تا چند روز آینده شانه سازي، لکه 
گیري و س��ایر عملیات ها که انجام  آن در 
بارندگي هاي اخیر اورژانس��ي ش��ده هم به 

پایان خواهد رسید.

مدیر کل راه و شهرسازي استان کرمانشاه:

ایمنی محورهاي مواصالتي استان جهت پذیرایی زائران عتبات  عالیات

 www.forsatnet.ir380 ضمیمه شمــاره نمای ایرانسه شنبه 3 آذر 1394


	Gardeshgari 1
	Gardeshgari 2
	Gardeshgari 3
	Gardeshgari 4
	Gardeshgari 5
	Gardeshgari 6
	Gardeshgari 7
	Gardeshgari 8
	Gardeshgari 9
	Gardeshgari 10
	Gardeshgari 11
	Gardeshgari 12
	Gardeshgari 13
	Gardeshgari 14
	Gardeshgari 15
	Gardeshgari 16
	Hoghughi01
	Hoghughi02
	Hoghughi03
	Hoghughi04
	Hoghughi05
	Hoghughi06
	Hoghughi07
	Hoghughi08

