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تاریخ در دنیای امروز هم زندگی می کند 

20 شهر تاریخی زنده دنیا
 

مالزی از جمله کشـورهای مسلمان 
به شمار می رود. به همین دلیل هیچ 
عجیب نیسـت که یک مسـجد در 
زمره جاذبه های گردشگری اش قرار 

بگیرد. آن هم مسـجدی زیبا و تماشـایی با نامی زیبا یعنی 
نگارا. مسـجد نگارا یا مسـجد ملی معروف ترین مسجد در 
کوآالالمپور است. این مسجد دارای گنبدی به شکل ستاره 
است که در نوع خود بی نظیر است. ستاره این گنبد 13ایالت 
مالزی و پنج رکن اسالم را به گونه ای نمادین نشان می دهد. 
مناره های 73متری آن با شکوه تمام سر به فلک کشیده اند. 
سقف شبستان اصلی این مسـجد که به صورت ستاره ای با 
18 مرکـز تقاطع به رنگ آبی پی ریزی شـده به همراه تک 
مناره این مسـجد با ارتفاع 73متر از مشـخصه های اصلی 
به شـمار می آید. سقف این مسـجد با الهام از یک چتر باز 
در باالی سر نمازگزاران از دیگر شاخص های منحصر به فرد 
در معماری مسـجد ملی مالزی اسـت. این مسجد 45ساله 
بارها نوسـازی شده، مهم ترین آن سـال 1987میالدی بود 
که سـقف صورتی رنگ آن با کاشیهای آبی و سبز به صورت 
کنونی در آمد. به کارگیری طرح ها و نقوش اسـالمی همراه 
با خطوط زیبای آیات قرآن و هنرنمایی هنرمندان اسـالمی 
در تزئیـن دیوارهای مسـجد فضایـی روح بخـش را برای 
نمازگزاران ایجاد کرده است. در نزدیکی این مسجد محلی 

به نام »ماکام پهلوان« به معنی »قهرمانان...

کوآالالمپور مالزی از 
دریچه ای دیگر
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بهادری واقع در روس��تای اس��فندان از توابع استان 
مرک��زی نمون��ه ای با صالب��ت و در عین ح��ال دارای 
ظرافت های بکر معماری اس��ت که از دوران قاجاریه به 

یادگار مانده است. 
ای��ن قلعه تاریخ��ی در 10 کیلومتری جنوب ش��رق 
کمیجان در قلب روس��تای اس��فندان قرار دارد که در 
زمینی به وس��عت 11 هزار مترمربع، سه هزار مترمربع 

بنا را شامل می شود. 
این عمارت از قس��مت های اندرون��ی، بیرونی و یک 
حیاط مرکزی تش��کیل ش��ده که توس��ط یک بارو به 
ارتفاع شش متر محصور شده و وجود چهار برج عظیم 
با پیوند دقیق و حس��اب ش��ده در آن، واحدهای کار و 

محل زندگی را ارتباط معنادار داده است. 
از ویژگی های بارز این بنای تاریخی که توسط خاندان 

بهادری به اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری اهدا 
ش��ده، می توان به تلفیق دو کاربری زیستی مسکونی و 

کاری در بهترین شکل اشاره کرد. 
بخ��ش بیرونی عمارت مجموع��ه ای از اتاق های پنج 
دری و س��ه دری، ایوان های ستون دار زیبا، پنجره های 
چوبی و شیش��ه های رنگی اس��ت که اش��رافیت بخش 

بیرونی به حیاط مرکزی را نشان می دهد. 
در اندرون��ی عمارت اتاق های متع��دد، مطبخ، انبار و 
حمام خزینه ای تعبیه ش��ده ک��ه نقش کلیدی در ارائه 
خدمات به س��ایر بخش ها داش��ته و بیانگر ذوق و هنر 

گذشتگان، نحوه زیست و آداب زندگانی آنان است. 
شهرس��تان  گردش��گری  و  میراث فرهنگ��ی  مدی��ر 
کمیجان گفت: این قلع��ه قدیمی از دو مدخل ورودی 
اصل��ی برخوردار اس��ت که یکی در ضلع ش��رقی بنا با 

یک هشتی ارتباطی زیبا و دو راه مستقل به بخش های 
اندرون��ی و بیرونی منتهی می ش��ود و دیگری در ناحیه 

جنوبی مجموعه رو به اندرونی باز می شود. 
سعید نیک نام افزود: این بنای تاریخی در کنار یکی 
از راه های مهم ارتباطی اس��تان مرکزی به سوی غرب 
کش��ور قرار گرفته اس��ت که نیازمند مرمت و بازسازی 
اس��ت و بازس��ازی آن به بودجه ای بالغ بر 10 میلیارد 
ریال نی��از دارد. وی توضی��ح داد: آخرین مرمت انجام 
ش��ده در این بنای ارزشمند در س��ال 1393 است که 
بی خطر س��ازی و ترمیم س��ازه ها را ش��امل شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
اس��تان مرکزی نیز در این خصوص گفت: قلعه تاریخی 
بهادری مربوط به خاندان بهادری اس��ت که از بزرگان 
منطقه چاله سرد تبریز بودند و به منطقه کمیجان کوچ 

کردند. سیدمحمد حسینی افزود: این بنا بیش از 500 
س��ال قدمت دارد و از نظر کارب��رد مصالح، ویژگی های 
معماری و تزئینات، نمونه ای کامل و دیدنی از معماری 

دوران قاجاریه محسوب می شود. 
وی بی��ان کرد: این قلعه تاریخی با ش��ماره 701 در 
سال 81 در فهرس��ت آثار ملی کشور به ثبت رسیده و 
در صورت مرمت و تغییر کاربری، س��رمایه ارزشمندی 
در جذب توریس��ت اس��ت چرا که روس��تای اسفندان 
دارای طبیعتی زیبا و جذاب است و تبدیل این قلعه به 
موزه و کانون امور فرهنگی و همگرایی بومی، این خطه 

را به قطب گردشگری تبدیل می کند. 
شهرس��تان کمیجان با وسعتی معادل یکهزار و 584 
کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر45 هزار نفر در ش��مال 

غرب استان مرکزی واقع شده است. 

 تلفیق صالبت و ظرافت 
ویژگی ممتاز بنای قلعه بهادری استان مرکزی

در پی انتش��ار خبری در تاریخ شنبه 23 آبان مورخ 14 نوامبر 2015 به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک مبنی بر لغو یک ماهه ویزای شینگن از سوی 

فرانسه، سفارت این کشور در تهران این موضوع را رد کرد. 
بخش انگلیس��ی خبرگزاری روسی اس��پوتنیک روز شنبه 13 نوامبر در 
پی حمالت تروریس��تی پاریس، خبری را روی سایت خود قرار داد که در 
آن عنوان ش��ده بود دولت فرانسه در پی حمالت صورت گرفته در پاریس 
صدور ویزای ش��ینگن را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورده اس��ت.  

در پی انتشار این خبر سفارت فرانسه در تهران در اطالعیه ای تصریح کرد 
چنین خبری درست نیست و هیچ گونه اقدامی جهت لغو ویزاهای شینگن 

صورت نگرفته است. 
س��فارت فرانس��ه تأکید کرده که در پی حمالت صورت گرفته تنها خبر 

تقویت کنترل  در مرزهای فرانسه صحیح  است. 
در اطالعی��ه ای��ن س��فارت آمده اس��ت، در پی حمالت ص��ورت گرفته 
 » ریاست محترم جمهوری فرانسه نسبت به برقراری کنترل های اضطراری 

در نقاط ورود به خاک فرانسه تصمیمات الزم را اتخاذ کردند. این کنترل ها 
در نق��اط عبور جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی اعمال می گردند. فرودگاه ها 
ب��ه کار خود ادامه می دهند. پروازهای هوای��ی و ترددهای ریلی نیز برقرار 

می باشند. «  
سفارتخانه فرانس��ه در تهران همچنین تصریح کرده است، بخش ویزای 
س��فارت فرانسه طبق معمول به کار خود ادامه می دهد. همچنین پذیرش 

مردم و تقاضای وقت نیز همانند گذشته صورت می گیرد. 

سفارت فرانسه: 

هیچ گونه اقدامی جهت لغو ویزاهای شینگن صورت نگرفته است
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از آغاز ش��کل گیری علم باستان شناس��ی ت��ا امروز، 
ویرانه های��ی از دل خاک س��ر بر آورده ان��د که به گفته 
باستان شناسان، شهرهای تاریخی مفقود شده هستند، 
ش��هرهایی با قدمتی چند هزار س��اله که سالیان پیش 
مح��ل زندگی اقوام و تمدن های گوناگ��ون بوده اند. اما 

در ای��ن می��ان، همچنان ش��هرهایی وجوددارند، که با 
وجودگذر زمان، هنوز نفس می کش��ند. این مناطق که 
امروزه هم زندگی درونش��ان جاری اس��ت، یادگارهایی 
از گذش��ته های دور را در خ��ود حف��ظ کرده اند که در 
حال حاضر مرکز بازدید عالقه مندان، تاریخ دوس��تان و 

مورخانی است که از سراسر جهان برای شناخت دنیای 
باستان به این شهرها سفر می کنند. 

اریحا در فلسطین
ش��هر اریحا که قدمت بنای آن به 9 هزار سال پیش 

از میالد می رس��د، امروزه اولین شهر باستانی زنده دنیا 
محسوب می شود، شهری که کاوش های باستان شناسی 
در آن به کشف بقایایی از 20 سکونتگاه باستانی متعلق 
به دوره های مختلف انجامیده است. این شهر در نزدیک 
رود اردن در کرانه باختری قرارداش��ته و جمعیت امروز 

تاریخ در دنیای امروز هم زندگی می کند 

20 شهر تاریخی زنده دنیا
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آن 20 هزار نفر است. 

 الجبیل در لبنان
این ش��هر، پنج هزار س��ال پیش از میالد، به دس��ت 
فینیقی ه��ا بنا ش��د. ن��ام این ش��هر برگرفت��ه از لغتی 
یونانی اس��ت و توسط بازرگانان یونانی که برای تجارت 
پاپیروس به این ش��هر می آمدند، نام گذاری شده است. 
واژه انگلیس��ی بایب��ل  )Bible( که در فارس��ی انجیل 
می گویی��م، نیز از نام همین ش��هر که در واژگان التین 
بیبل��وس )Byblos( آمده، اقتباس ش��ده اس��ت. این 
ش��هر همچون دیگر ش��هرهای تاریخی، دارای مناطق 
باستانی بس��یاری بوده و پرجاذبه ترین مناطق تاریخی 
و گردش��گری آن را معاب��د فینیقی ها، قلع��ه الجبیل، 
کلیس��ای س��نت جان که در قرن دوازدهم به دس��ت 
صلیبیون بنا ش��د و دیوار شهری قرون وسطی، تشکیل 

می دهند. 

حلب در سوریه
شهر حلب که در حال حاضر با جمعیت چهارمیلیون 
و 400 ه��زار نفری، یکی از پرجمعیت ترین ش��هرهای 
س��وریه به ش��مار می رود، حدود 4300 س��ال پیش از 
میالد مس��یح ش��کل گرفت. تاریخ طوالن��ی و اهمیت 
باس��تانی این ش��هر، س��ال های متم��ادی آن را مرکز 
توجه باستان شناس��انی کرده که مدت ها پژوهش هایی 
باستان شناسی را هرچند به صورت ناقص در این منطقه 
انج��ام دادند. ش��هر حلب تا س��ال 800 پیش از میالد 
تح��ت حکوم��ت هیتی ها ب��ود و پس از آن به دس��ت 
حکومت های آش��وری ها، یونانی ه��ا و امپراتوری ایران 
افت��اد. امپراتوری روم و بیزانس و ب��ه دنبال آن اعراب 
فاتح��ان بعدی این ش��هر بوده و مغول ه��ا و امپراتوری 
عثمانی نیز حاکمان بعدی این ش��هر پس از به تسخیر 

در آمدن به دست صلیبیون شدند. 

دمشق در سوریه
برخ��ی منابع تاریخی، ش��هر دمش��ق را قدیمی ترین 
ش��هر زنده دنیا معرفی کرده اند. ش��هری ک��ه به گفته 
گروهی از باستان شناس��ان، 10 هزارسال پیش از میالد 
شکل گرفته است. دمش��ق دردوره آرامی ها، به یکی از 
مهم ترین س��کونتگاه های منطقه تبدیل شد. هنوز هم 
شبکه های آب رسانی به جای مانده از این تمدن، پایه و 
زیربنای توسعه کانالهای آبی این شهر محسوب می شود. 
عالوه بر اسکندر مقدونی که در لشکر کشی های جهانی 
خود این ش��هر را ب��ه تص��رف درآورد، رومی ها، اعراب 
و امپرات��وری عثمان��ی نیز از تملک این ش��هر تاریخی 
بی نصی��ب  نبودند. حضور تمدن ه��ای گوناگون، امروزه 
شهر دمش��ق را به یکی از جاذبه های اصلی گردشگری 

جهان تبدیل کرده است. 

شوش در ایران
ش��هر تاریخی شوش با قدمت 6200 ساله خود پیش 
از ورود آش��وری ها، پایتخ��ت امپرات��وری عیالمی بود. 

در دوره هخامنش��یان، کوروش کبیر، ش��هر ش��وش را 
از دس��ت آش��ورها بیرون آورد و آن را به سرزمین های 
امپراتوری ایران افزود. امروزه نزدیک به 65 هزار نفر در 

این شهر باستانی زندگی می کند. 

فیوم در مصر
ش��هر فیوم، در جنوب غرب قاهره، 4000 سال پیش 
از میالد تاس��یس شد. ش��هر قدیمی کروکودیل پلیس 
که محل عبادت کنندگان تمس��اح ب��وده از بخش های 
این ش��هر محسوب می ش��ود. امروزه، این شهر مملو از 
مساجد، بازارها و حمام های عمومی بوده و اهرام لهین  
)Lehin( و هوارا )Hawara( نیز در حومه این ش��هر 

قراردارند. 

صیدون در لبنان
ش��هر صیدون لبنان، که در 25 مایلی جنوب بیروت 
قراردارد، با س��ابقه 6000 ساله خود یکی از مهم ترین و 
شاید قدیمی ترین شهرهای فینیقی ها به شمار می رود. 
مورخان، ش��هر صیدون را زیربنای ش��کل گیری تمدن 
فنیقی ه��ا در امپراتوری مدیترانه می نامند. ش��هری که 
بنا بر گفته برخی میزبان حضرت عیس��ی مسیح  )ع( و 
پولس مقدس بوده است. اسکندر مقدونی نیز در تداوم 
فتوحات خود این ش��هر را در سال 333 پیش از میالد 

به تصرف خود درآورده بود. 

پلوودیف در بلغارستان
شهر 6 هزار س��اله پلوودیف بلغارستان پیش از آنکه 
به یکی از ش��هرهای مهم امپراتوری روم تبدیل ش��ود، 
س��کونتگاه  تمدن تراقی بود. این شهر که امروز، دومین 
ش��هر بزرگ بلغارستان به شمار می رود، پیش از اتصال 
به سرزمین بلغارس��تان در تملک امپراتوری بیزانس و 
عثمانی قرار گرفته بود. لوسیان، نویسنده رومی، درباره 
این ش��هر می گوید: پلوودیف، زیباتری��ن و بزرگ ترین 
ش��هر بلغارستان است. شهری که زیبایی هایش حتی از 

دوردست ها پیداست. 

غازیان تپه در ترکیه 
ش��هر 5650 س��اله غازیان تپه که تاریخ آن به زمان 
هیتی ها می رس��د، در جنوب ترکیه، نزدیک مرز سوریه 
قرار گرفته اس��ت. از آثار معروف این ش��هر می توان به 
ارگ رواندا  )Ravanda( اشاره کرد که در قرن ششم 
میالدی و در زمان امپراتوری بیزانس بازس��ازی ش��د. 
موزاییک های رومی نیز از دیگر آثار تاریخی این ش��هر 

باستانی به شمار می روند. 

بیروت در  لبنان
بیروت عالوه بر آنکه پایتخت لبنان محسوب می شود، 
مرکز اقتصادی، اداری و فرهنگی این کشور نیز هست. 
این شهر سابقه ای 5000 ساله دارد و اکتشافات باستان 
شناس��ی در آن ب��ه شناس��ایی ویرانه های��ی متعلق به 
فنیقی ها، هلنی ها،  رومی ها،  اعراب و عثمانی ها انجامیده 
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اس��ت. عالوه بر آن در برخی متون باس��تانی به دس��ت 
آمده در کاوش های این ش��هر، اسنادی وجود دارند که 
سابقه حضور فراعنه مصر را در حدود 1400 سال پیش 
از میالد دراین شهر نشان می دهند. در نوشته های جان 
موریس آمده اس��ت: بیروت برای یک دانش��جوی تاریخ 
س��خت کوش یک پدیده اس��ت و ش��اید اغواکننده اما 

شناخت آن کامال غیر ممکن است. 

بیت المقدس در فلسطین
شهر تاریخی و مقدس بیت المقدس در حدود 2800 
س��ال پیش از میالد بنا ش��د. این شهر که سومین شهر 
مذهبی مس��لمانان نی��ز نامیده می ش��ود، در دین یهود 
نیز از اهمیت و قداس��ت باالیی برخوردار اس��ت. مسجد 
االقص��ی، قبله اول مس��لمین جهان، از آث��ار تاریخی و 
مذهبی برجسته این شهر محسوب می شود و درکنار آن 
مناطق مذهبی دیگری همچون، قبه الصخره، دیوار غربی 
و کلیسای مقبره مقدس )کلیسای رستاخیز( قرار دارند. 
بیت المقدس در طول تاریخ 23 بار به محاصره نیروهای 
خارجی درآمد، 52 بار مورد تاخت و تاز قرار گرفت، 44 
بار تصرف شد و دو بار به صورت کامل ویران شد. بزرگی 
می گوید: بیت المقدس را باید تاریخ دنیای حاضر نامید؛ 

حتی بیشتر، این شهر به قدمت زمین و آسمان است. 

صور در لبنان
ش��هر صور، زادگاه زنان افس��انه ای ب��ه نام های اروپا  
 ،)Dido( دختر آژنور پادشاه صور و دیدو ،)Europa(
ملکه افس��انه ای کارتاژ است که به سال 2750 پیش از 
میالد شکل گرفته است. این شهر درسال 332 پیش از 
میالد پس از محاصره ای هفت ماهه به دس��ت اسکندر 
مقدونی فتح ش��د و در سال 64 پیش از میالد به عنوان 
یکی از اس��تا ن های امپرات��وری روم درآمد. امروزه، این 
ش��هر به یکی از جاذبه های توریستی لبنان تبدیل شده 
و میدان اسب دوانی به جای مانده ازدوره امپراتوری روم 
آن نیز یکی از چندین میراث گنجانده شده در فهرست 
یونسکو است. در بخشی از انجیل درباره این شهر آمده 
اس��ت: صور، این ش��هر درهم پیچیده ک��ه بازرگانانش، 

شاهزادگان هستند. 

 اربیل در عراق
ش��هر اربیل، با قدمت 5300 س��اله خود، از مناطق و 
ش��هرهای باستانی عراق محسوب می شود که در شمال 
کرکوک قرار گرفته اس��ت. آشورها، پارت ها، ساسانیان، 
 اع��راب و عثمانی ها از جمله فاتح��ان و تصرف کنندگان 
این ش��هر در طول تاریخ حیات آن به ش��مار می روند. 
ش��هر اربیل یکی از توقف گاه های اصلی بازرگانان جاده 
ابریشم به شمار می رفت و ارگ باستانی آن با ارتفاع 16 
متری خود همچنان نیز آس��مان این شهر را به تصرف 

خود درآورده است. 

 کرکوک در عراق
ش��هر 4400 س��اله کرک��وک،  ایس��تاده ب��ر عرف��ه 
)Arrapha( پایتخ��ت باس��تانی آش��وری ها، در 150 
مایلی ش��مال بغداد واقع شده اس��ت. بابلی ها و مادها، 
اولین تمدن هایی بودند که به اهمیت اس��تراتژیک این 
ش��هر پی برده و کنت��رل آن را به دس��ت گرفتند. این 
ش��هر که امروزه مرکز اصلی پاالیش��گاه های نفت عراق 
محس��وب می ش��ود، هنوز هم ویرانه های ارگ پنج هزار 

ساله خود را حفظ کرده است. 

 بلخ در افغانستان
اع��راب نام این ش��هر ش��مالی افغانس��تان را  »مادر 
شهرها« نام گذاش��ته بودند. اوج شکوفایی بلخ را پیش 
از برخاس��تن امپرات��وری ایرانی��ان و ماده��ا، در فاصله 
سال های 1900 تا 2500 قبل از میالد می دانند. اگرچه 
باید تداوم شهرنش��ینی در آن را از 1500 سال پیش از 
میالد تا به امروز دانس��ت. در حال حاضر نیز، شهر بلخ 

مرکز صنعت نخ ریسی افغانستان به شمار می رود. 

آتن در یونان
ش��هر آتن، مهد تمدن غ��رب و زادگاه دموکراس��ی، 
1400 س��ال پی��ش از می��الد ش��کل گرف��ت. میراث 
باس��تانی این ش��هر تاریخی مملو از بناها و ویرانه های 
به جای مانده از یونانی��ان، رومی ها، امپراتوری بیزانس 
و عثمانی ها اس��ت که هر س��اله منجر ب��ه حضور خیل 
عظیمی از گردش��گران ش��ده است. اس��کندر مقدونی 
می گوید: چه بس��یار خطراتی را برای باقی گذاردن نامی 

خوش از آتن، تحمل کردم. 

 الرناکا در قبرس
فینیقی ها، شهر الرناکا را 3400 سال پیش بنا کرده و 
آن را سیتیوم نام نهادند. این شهر امروزه به لطف سواحل 
پوشیده از نخلستان های خود، شهرتی جهانی پیدا کرده 
و از مناط��ق و جاذبه های متعددی برخوردار اس��ت که 
عالوه بر گردش��گران تاری��خ دوس��ت، بازدیدکنندگان 

امروزی یا مدرن را نیز به سمت خود می کشاند. 
 

 طبس در یونان
ش��هر طبس که آن را رقی��ب اصلی آتن می نامند، در 
حدود 3400 س��ال پیش تاسیس ش��ده و تحت فرمان 
حکومت بوئوتیان بوده و سپس در طول مدت لش;رکشی 
خشایارش��اه به یونان در س��ال 480 پی��ش از میالد در 
اختیار وی قرار گرفت. کاوش های باستان شناسی در این 
ش��هر منجر به بیرون کشیده شدن سکونتگاهی از دوره 
مس��ینی ها شد که قدمتی به مراتب بیشتر از سابقه خود 
ش��هر داشته است. البته طبس امروزی، چیزی بیشتر از 

یک شهر بازارچه ای کوچک نیست. 

 کادیز در  اسپانیا
ش��هر 3100 س��اله کادیز، در باریکی های تنگ پیش 
آمده در اقیانوس آتالنتیک واقع ش��ده و از قرن هجدهم 
تاکنون مرکز نیروی دریایی اسپانیا به شمار می رود. این 
شهر در ابتدا، توقف گاه تجاری کوچک فینیقی ها بود که 
بعدها پس از توسعه پیدا کردن، همچون دیگر قلمروهای 
فینیقی ها س��قوط کرده و در حدود س��ال 500 پیش از 
می��الد به تصرف کارتاژها درآمده و در نهایت به پایگاهی 

برای هانیبال در زمان پیروزی بر ایبریا تبدیل شد. 

 واراناسی در هند
ش��هر واراناس��ی که به آن بنارس نیز می گویند، هزار 
س��ال پیش از می��الد در کرانه باخت��ری رودخانه گنگز 
شکل گرفت و تا به امروز یکی از شهرهای مهم هندوها 
و بودایی های هند به ش��مار می رود. براس��اس اساطیر 
این س��رزمین، لرد ش��یوا، پنج هزار سال پیش آن را بنا 
کرد اما براس��اس مدارک موجود سابقه شکل گیری این 
شهر سه هزار سال اس��ت. مارک تواین می گوید: بنارس 
قدیمی تر از تاریخ، س��نت و حتی افس��انه است و شاید 

دوبرابر قدیمی تر از همه آنها. 
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کواالالمپور مالزی از 
دریچه ای دیگر

مالزی از جمله کش��ورهای مس��لمان دنیا به ش��مار 
م��ی رود. به همی��ن دلیل هیچ عجیب نیس��ت که یک 
مس��جد در زمره جاذبه های گردشگری اش قرار بگیرد. 
آن هم مس��جدی زیبا و تماش��ایی با نام��ی زیبا یعنی 
نگارا. مسجد نگارا یا مس��جد ملی معروف ترین مسجد 
در کواالالمپور است. این مسجد دارای گنبدی به شکل 

ستاره اس��ت که در نوع خود بی نظیر است. ستاره این 
گنب��د 13ایالت مالزی و پنج رکن اس��الم را به گونه ای 
نمادین نشان می دهد. مناره های 73متری آن با شکوه 
تمام س��ر به فلک کشیده اند. سقف شبستان اصلی این 
مس��جد که به صورت س��تاره ای ب��ا 18 مرکز تقاطع به 
رنگ آبی پی ریزی شده به همراه تک مناره این مسجد 

با ارتفاع 73متر از مشخصه های اصلی به شمار می آید. 
س��قف این مس��جد با الهام از یک چتر باز در باالی سر 
نمازگ��زاران از دیگر ش��اخص های منحص��ر به فرد در 
معماری مس��جد ملی مالزی است. این مسجد 45ساله 
بارها نوسازی ش��ده، مهم ترین آن سال 1987میالدی 
بود که س��قف صورتی رنگ آن با کاشیهای آبی و سبز 

به صورت کنونی در آمد. 
به کارگیری طرح ها و نقوش اسالمی همراه با خطوط 
زیب��ای آیات قرآن و هنرنمایی هنرمندان اس��المی در 
تزئی��ن دیوارهای مس��جد فضایی روح بخ��ش را برای 
نمازگزاران ایجاد کرده اس��ت. در نزدیکی این مس��جد 
محل��ی به ن��ام »ماکام پهل��وان« به معن��ی »قهرمانان 
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مس��لمان« قرار دارد که یادآور 7 سیاس��تمدار مسلمان 
مالزی اس��ت که ب��رای اس��تقالل و آزادی مالزی تالش 
فراوان کردند و هفت گوش��ه اصلی سقف ستاره ای شکل 
شبستان مس��جد نیز به نام این هفت نفر بنا شده است. 
این مکان از س��اعت 9 صبح الی 12:30 بعد از ظهر و 2 
ال��ی 3:30 بعد از ظهر و 5 الی 6:30 بعد از ظهر به روی 

گردشگران باز است. 

باغ وحش هم بروید
 Uluklang در منطقه Zoo Negara باغ وحش ملی
و در میان جنگل بکر و دست نخورده، در محدوده ای به 
وس��عت 44 هکتار  س��اخته شده اس��ت. این باغ وحش 
ک��ه زمانی آن را )باغ وح��ش درون جنگل( می نامیدند، 
امروزه تنها 5کیلومتر با ش��هر کواالالمپ��ور فاصله دارد. 
در این باغ وحش که توس��ط س��ازمانی غیردولتی اداره 
و نگهداری می ش��ود، می توانید شاهد بیش از 450گونه 
حیوانی ش��امل انواع پس��تانداران، پرندگان، دوزیستان، 
خزن��دگان و آبزیان بوده که در مجموع متجاوز از 5 هزار 
جاندار اس��ت که 90درصد آنها در فضایی با چش��م انداز 
وس��یع و ب��از و تا حد امکان ش��بیه به زیس��ت گاه های 
طبیعیش��ان نگهداری می ش��وند. در این باغ وحش شما 
ناظ��ر گونه های��ی از حیوان��ات خواهید بود ک��ه در حد 
خود بس��یار نایاب یا منحصر به منطقه هستند. مثل ببر 
سوماترایی و میمونهای دراز دست و ارانگوتان. آکواریوم 
ای��ن باغ وحش بیش از 80گونه از آبزیان، دوزیس��تان و 
نرم تنان آب های ش��ور و ش��یرین را در خود جای داده 
و از پر بازدیدکنننده ترین قس��متهای باغ وحش اس��ت. 
از برنامه ه��ای جال��ب ب��اغ وحش، نمایش فیل هاس��ت 
که س��اعتهای 10، 30 صبح و 2، 30 بعدازظهر ش��روع 
می شود که البته مشروط بر اعالم برنامه روی آمفی تئاتر 
مخصوص فیلها اس��ت که برنامه در آنجا اجرا می ش��ود. 
این باغ وحش در 13کیلومت��ری مرکز کواالالمپور واقع 
ش��ده اس��ت. آکواریوم این باغ وحش ب��ه آکواریوم تانکا 
عبد الرحمن )Tunku Abdul Rahman( ش��هرت 
دارد که بس��یار جالب و تماشایی است. و در آن بیش از 
80 گون��ه متفاوت از آبزیان دریایی را نگهداری می کنند 

و انواع بی مهرگان نیز در این دریاچه یافت می شوند. 

بلیت
ورودی ای��ن باغ وحش نفری 15رینگت اس��ت )واحد 
پول مالزی( و برای ب��ردن دوربین فیلم برداری هم باید 
بلیت جداگانه ای بگیرید و دم در ورودیش هم چون این 
باغ وحش خیلی بزرگ است، ماشین های ون گذاشته اند 
که با پرداخت 5رینگت تمامی قس��متهای باغ وحش را 
به گردشگران نش��ان می دهند. البته در فرصت هایی هم 
گردش��گران را پیاده می کنند تا خودش��ان نیز گردشی 
داش��ته باش��ند و احیانا عکس��ی بگیرن��د. در این پارک 
حیوان��ات به صورت آزاد زندگی می کنند و فقط حیوانات 
وحش��ی و خطرناک داخل حصار هس��تند. برای رسیدن 
 Light به اینجا با اس��تفاده از سیس��تم خط آهن سریع
Rapid Transit )LRT(در ایس��تگاه وانگس��ا ماجو، 
خط کالنا جایا پیاده ش��وید. یک تاکسی بگیرید و به باغ 

وحش نگارا بروید. 

گنتینگ  هایلند
گنتینگ هایلند که ترجمه آن به فارس��ی بلندی های 
گنتینگ می ش��ود، ازنقاط دیدنی در کشور مالزی است 
و محل دقیق آن در باالی کوه های تی تی وانس��گا حدود 

45کیلومت��ری ش��هر کواالالمپ��ور و در ارتفاعی بیش از 
1800متر از س��طح دریا قرار دارد که مجموعه تفریحی 
و تجاری در آن محل راه اندازی ش��ده است. این منطقه 
می تواند برای گردش��گران محیطی دلنش��ین و بس��یار 
فرح بخ��ش با بهره از آرامش طبیعت زیبایش و به دور از 
خستگی ها و نامالیمات زندگی شهری باشد. آب و هوای 
این مکان گردشگری خنک و کوهستانی دارد و امکانات 
تفریحی متعددی توس��ط س��رمایه گذاران ساخته شده، 
پارک های آبی بی نظیر آنجا میتواند نمونه واضحی باشد. 
به دلیل همین امکانات تفریحی، گاهی اوقات ش��نیده 
ش��ده که آن را الس وگاس مالزی بنامند. ش��ما می تواند 
با ماش��ین ش��خصی خود، از کواالالمپ��ور تنها طی یک 
س��اعت به بلندی ه��ای گنتینگ بروید ک��ه نزدیکی آن 
به پایتخت مزیت بزرگی به حس��اب می آید. س��ری لیم 
گوه تونگ ش��خصی اس��ت که برای نخستین باردر سال 
1964، برنامه ریزی جهت پیدایش یک مجموعه تفریحی 
در بلندی های گنتینگ راانجام داد. ایشان با توجه به آب 
و هوای گرمس��یری و استوایی کش��ور مالزی پیش بینی 
کرد که س��اخت چنین مجموعه هایی ک��ه امکان اقامت 
و تفریح را برای گردش��گران و مش��تاقان زیادش فراهم 
بیاورد، قطعا بس��یار مفید واقع می ش��ود. سرمایه گذاری 
تمام اموال ش��خصی و تالش های فراوان آقای گوه تنگ 
در س��ال 1971 به بار نشس��ت و با هم��کاری چند نفر 
دیگر در مراحل اولیه که بعدها دولت مالزی نیز همکاری 
خود را در این پروژه اعالم کرد، نخس��تین هتل مجموعه 
گنتین��گ با نام هتل گنتینگ افتتاح ش��د. این هتل در 

حال حاضر هتل تم پارک نام دارد. 
در مجموعه گنتینگ پنج هتل متفاوت وجود دارد که 
بیش از 10هزار ات��اق مجلل دارند. این ویژگی مجموعه 
گنتین��گ را یکی از بزرگ ترین مجموعه هتل های جهان 
کرده است. تا س��ال 2008 میالدی پنج هتل با نام های 
هت��ل تم پ��ارک، هتل گنتین��گ، هتل هایلن��دز، هتل 
ریسورت و هتل فرست وورد بهره برداری شده اند. در این 
مجموعه، پارک بازی هم در فضای باز و هم فضای بسته 
ساخته شده است. جالب اینجا است که بزرگ ترین هتل 
جهان که در رکوردهای گینس ثبت ش��ده اس��ت به نام 
»نخستین هتل دنیا« در مجموعه تفریحی گنتینگ قرار 
دارد. این هتل 6188 اتاق ب��ا امکانات وتجهیزات کامل 
دارد که اتاق ها در دو س��اختمانی ب��رج مانند قدیمی و 

جدید قرار دارند. 
ع��الوه بر ای��ن، ش��ما می توانید هیجان زی��ادی برای 
رس��یدن به ارتفاع��ات گنتینگ تجربه کنید با اس��تفاده 
از تل��ه کابی��ن مجموعه که ح��دود 3/38 کیلومتر طول 
دارد و رک��وردی دیگ��ر ب��ه این گردش��گاه نس��بت داد 
بلندترین و س��ریع ترین تله کابین آسیای جنوب شرقی 
است. س��یرک بزرگ گنتینگ، نمایشگاه دنیای سنگ ها 
و نی��ز امکاناتی بس��یار متنوع دیگ��ر در این مجموعه به 
جذابیت ه��ای آن می افزاید. ش��هربازی، زمین گلف، تله 
کابین و رس��توران های متنوع و برگزاری کنس��رت های 
موسیقی، نمایش ها و شعبده بازی، گنتینگ را به یکی از 
پرطرفدارترین مناطق توریستی در سراسر مالزی و حتی 

آسیای جنوب شرقی تبدیل کرده است. 

غارهای باتو
اگ��ر توان باال رفت��ن از 272 پله را داری��د و به دنبال 
بازدید از یک معبد تمام عیار هندی هستید، غارهای باتو 
)Batu Caves( محل بس��یار جالبی برای شما خواهد 
 KL بود. این مکان صخره ای که در 13کیلومتری شمال
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قرار دارد، ش��امل 3غار آهکی است که اصلی ترین آنها 
در انتهای پله هاست و معبد اصلی در آن قرار گرفته و 
در س��ال 1892 کشف شده اند. یکی از روزهای خاصی 
ک��ه می توانید به این غار بروید و ش��اهد مراس��م ویژه 
 )Thaipusam( جشن هندی ها باشید، روز تایپوسام
اس��ت که س��الی یک بار و در یک روز خاص در اواخر 
ژانوی��ه یا اوایل فوریه برگزار می ش��ود. )هر س��ال فرق 
می کن��د( در این روز خاص در ای��ن محوطه می توانید 
انواع آداب و سنن ایندوها را ببینید. این جشن در واقع 

جشن سالروز تولد پسر شیوا است. 

پارک آهو 
 Kuala Lumpur( کواالالمپ��ور  آه��وی  پ��ارک 
Deer Park( واق��ع در منطقه Lake Gardens در 
500 متری KLCC انتخاب خوبی برای کس��انی است 
که از شلوغی شهر خسته شده اند و می خواهند ساعاتی 
در ی��ک مکان آرام و مف��رح قدم بزنند. پ��ارک آهو با 
2کیلومتر مس��احت و دارا بودن انواع درختان و بوته ها 
و آبگیره��ا مامن گونه ه��ای متعدد آهوه��ا از کانچیل 
ماالیی ت��ا آهوی خال دار هلندی اس��ت. در این پارک 
شما می توانید این گونه های اهلی را از نزدیک ببینید و 
حتی به آنها غذا بدهید. ورودی این پارک مجانی است. 
ساعات بازدید از این پارک همه روزه از ساعت 9 صبح 

تا 6 عصر است. 

معبد تین هو
معبد تین هو بزرگ تری��ن معبد چینی های مالزی و 
از مهم ترین جاذبه های مالزی اس��ت. این معبد بزرگ و 
زیبا که از دیدنی های کواالالمپور مالزی اس��ت بهترین 
وقت برای بازدیدش زمان س��ال نوی چینی هاست که 
همه جا با مجسمه های زیبایی تزیین شده و فانوس های 
قرمز رنگ چینی محوطه معبد رو پوشاندند. این معبد 
چینی ش��گفت انگیز در باالی تپ��ه کوچکی قرار دارد 
و دارای تاالر های��ی چن��د منظ��وره با س��قف طالیی و 
ردیف هایی از فانوس های آویخته است. داخل معبد سه 
مجسمه بزرگ با سه خدای اصلی رو به روی در ورودی 
ق��رار دارد ک��ه اولی خدای ثروت دوم��ی خدای قدرت 
و س��ومی خدای س��المت. در داخل معبد روی زمین، 
مجسمه 12 حیوان مربوط به تقویم چینی وجود دارد. 
بس��یاری از چینی ها این محل را برای مراسم عروسی 
خود برگزینن��د. همچنین بازدیدکنن��دگان می توانند 
ب��رای آگاهی از طالع خ��ود از طالع بینانی که در معبد 
این خدمات را انجام می دهند، بهره بگیرند. این معبد از 

بهترین جاذبه های گردشگری کواالالمپور است. 

موزه ملی
موزه ملی مالزی که در س��ال 1963 به صورت کنونی 
آغاز به کار کرد، س��اختمانی با معماری سنتی تلفیقی 
ب��ا معماری مدرن دارد و مش��تمل ب��ر 4 گالری اصلی 
اس��ت که دو گالری آن در طبقه همک��ف و دو گالری 
دیگ��ر در طبقه اول ق��رار گرفته اند که به ترتیب دارای 
گنجینه های��ی از دوره های پیش از پادش��اهی، پس از 
پادشاهی، استعمار و اس��تقالل مالزی است. ساختمان 
این موزه برای هر چه بیشتر به تصویر کشیدن معماری 
بومی مالزی، روی 26 س��تون اصلی اس��توار ش��ده که 
13 س��تون از آنه��ا در غ��رب بنا و 13 ت��ای دیگر در 
قس��مت شرقی قرار گرفته اند و معرف 13 استان مالزی 
هس��تند. این موزه همچنین نمایشگاهی دائمی از سیر 
تحول وسائط نقلیه مورد استفاده در دوره های مختلف 

تاریخی در فضای آزاد برای بازدید عموم دارد. 
س��ابقه موزه مل��ی مالزی ب��ه س��ال 1906میالدی 
برم��ی گردد ک��ه در آن زمان ب��ه نام موزه س��النگور 
)Selangor( کار خ��ود را آغاز کرد و تا س��ال 1945 
ک��ه در خالل جن��گ جهانی دوم ویران ش��د همچنان 
مهم تری��ن موزه موجود در مالزی بود. در س��ال 1952 
ساختمان کوچکی توس��ط انگلیسی ها در همان سایت 
قدیمی بنا ش��د که به مدت 7س��ال به عنوان موزه ملی 
مالزی شناخته می ش��د و بعد از آن در سال 1959 در 
پی استقالل مالزی، تخریب و به صورت کنونی درآمد. 

س��اعات بازدید از م��وزه ملی:همه روزه��ای هفته از 
س��اعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر )به ج��ز ایام تعطیلی 

عید فطر«

به��ای بلیت ورودی موزه ملی:بزرگس��االن:5 رینگت 
ک��ودکان 6 ت��ا 12 س��ال:2 رینگیت ک��ودکان زیر 6 

سال:مجانی. 

دریاچه تی تی وانگسا
دریاچه تی تی وانگس��ا ی��ک دریاچه تفریحی و قایق 
س��واری در کنار یک پارک در مرکز ش��هر کواالالمپور 
اس��ت که از بهتری��ن جاذبه های مالزی اس��ت و نمای 
خوبی به س��اختمانهای زیبای شهر و برج های دو قلو و 
س��ایر تشکیالت دارد. این پارک تفریحی و دریاچه زیبا 
برنام��ه رقص نوری زیبا نیز دارد ک��ه برنامه اجرای آن 
در س��ایت پارک اعالم می ش��ود. بزرگ ترین ساختمان 
این پ��ارک مرکز فرهنگی و هنری اس��ت که گالری و 
تئاتر هایی در این س��اختمان برگزار می ش��ود. قطعه ای 
خوش منظ��ره از دیدنی های کواالالمپور مالزی اس��ت 
که یک دریاچه مصنوعی، مس��یرهای دویدن، ایستگاه 
تمرینات ورزش��ی و زمین های ب��ازی برای بچه ها را در 
خود جای داده اس��ت. این مجموع��ه یکی از زیبا ترین 
جاذبه های گردش��گری کواالالمپور است. در این محل 
امکانات قایق س��واری وجود دارد ک��ه بازدیدکنندگان 
ب��ه وس��یله آن می توانند به گردش در س��طح دریاچه 
بپردازن��د و از محی��ط آرام این منطق��ه تفریحی لذت 
ببرند. بزرگ ترین چ��رخ و فلک دنیا با ارتفاع 60متری 
در ای��ن پارک قرار دارد. از ب��االی این چرخ  و  فلک که 
»چش��م مالزی« نام دارد تم��ام کواالالمپور و اطرافش 

دیده می شود. 

آکواریوم گردی
در اکثر ش��هرهای مهم توریس��تی دنیا یک آکواریوم 
بزرگ ب��رای بازدید توریس��ت ها به عن��وان یک جاذبه 
توریس��تی س��اخته ش��ده اس��ت. یک��ی از بزرگ ترین 
آکواریوم ه��ا در دنی��ا، آکواریوم KLCC اس��ت که در 
ش��هر کواالالمپور مالزی واقع شده است. این آکواریوم 
زیبا و بزرگ در نزدیکی برج های پتروناس واقع ش��ده و 
حدود 60 هزار متر مربع مساحت دارد و حدود 5000 
گونه ماهی و انواع آبزیان در آن درحال ش��نا هس��تند. 
در این آکواریوم ماهی های��ی زندگی می کنند که فقط 
در عم��ق دریاها می توان آنها را پی��دا کرد. انواع ویدئو 
پروژکتورها و تجهیزات پیش��رفته دیگری وجود دارند 
ک��ه اطالعات نادر و کاملی در م��ورد موجودات زیرآب 
در اختی��ار گردش��گران ق��رار می ده��د. از جاذبه های 
ای��ن آکواری��وم باید به راه ه��ای تونل مانن��د در میان 
آکواریوم، نمایش موجودات آبزی و خزنده های کمیاب، 
جلس��ه های غواصی و برنامه غذا دادن به ماهی ها اشاره 
ک��رد. آکواریوم KLCC روزان��ه 11صبح الی 8 بعد از 
ظهر، پذیرای عالقه مندان است و برای ورود به آن باید 
مبلغی ورودی پرداخت کنید. در قس��مت جنوب غربی 
پارک KLCC، مرکز همایش کواالالمپور به عنوان یک 
مکان بسیار مجهز برای برگزاری نمایشگاه های تجاری، 
گردهمایی ها و حتی اجرای نمایش قرار دارد. این محل 
به وس��یله یک زیر گذر به مرکز خرید KLCC متصل 
 KLCC گردیده و در مس��یر اصلی آن آکواریوم بزرگ

واقع شده است. 
تونل زی��ر آب این آکواریوم با دیواره های شیش��ه ای 
و ی��ک گ��ذرگاه متح��رک و ماهی های متنوع ش��امل 
ببر کوس��ه، مارماهی، ماهی ه��ای عظیم الجثه آب های 
اس��توایی که در اطراف ش��ما به ش��نا کردن مشغولند 
بس��یار دیدنی اس��ت. زمان غذا دادن ب��ه ماهی ها )11 
صب��ح، 2/30 و 4/30 بع��د از ظه��ر( بهتری��ن زم��ان 
برای دی��دار از این آکواریوم اس��ت. بازدیدکنندگان با 
پرداخت مبل��ع اضافه تری می توانند در کنار کوس��ه ها 
و تح��ت نظارت به غواصی بپردازن��د. طرفداران حقوق 
حیوانات ممکن اس��ت این مکان را فاقد صالحیت الزم 
تشخیص بدهند. در حالی که به نظر می رسد آبزیان از 
فضای کافی برای آزادانه ش��نا کردن برخورداند، مارها، 
قورباغه های درخت��ی و دیگر گونه های کوچک جنگلی 

در محفظه های شیشه ای نگهداری می شوند. 

Satay -1 )ساتی(
بر س��ر خاستگاه این غذا هنوز توافق وجود ندارد. اگر 
ش��ما یک اندونزیایی یا یکی دیگر از کشورهای آسیای 
دور بودید بی شک آن را غذای محلی و رسمی خودتان 
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معرفی می کردید، ولی ما االن در مالزی هس��تیم در 
نتیجه آن را ی��ک غذای مالزیای��ی معرفی می کنیم. 
ساتی تشکیل شده از تکه های کوچک گوشت که در 
زردچوبه و ش��یره نارگیل روی بامبو خوابانده ش��ده، 
س��پس به س��یخ های کوتاه و چوبی کش��یده شده و 
روی منقل کبابی می شود. سپس به همراه سس تند 
بادام زمینی، پیاز و تکه های خیار س��رو می شود. بسته 
به کشورهای مختلف این غذا را با گوشت مرغ، گاو یا 
حتی گوشت های دریایی درست کرده و گاهی همراه 
با برن��ج می خورند. مردم کواالالمپور عادت داش��تند 
برای خوردن س��اتی ب��ه کجنگ در جن��وب کی ال 
بروند، ولی اکنون تمام رستوران ها این غذا را دارند. 

Nasi Lemak -2 )ناسی لماک(
 )fatty rice( ب��ه طور معمول ناس��ی لم��اک ی��ا
به عنوان صبحانه یا پیچیده در برگ به شکل هرم های 
س��بز رنگ به عنوان میان وع��ده در طول روز خورده 
می ش��ود. راز نهان این غذا خواباندن برنج در ش��یره 
نارگی��ل قبل از بخارپز کردن آن اس��ت و در انتها نیز 
 pandan leaves ب��رای افزدون عط��ر و بو ب��ه آن
)برگ معطر یک نوع گیاه( می زنند. س��پس به همراه

sambal )نوعی س��س تند(، تخم مرغ پخته ش��ده، 
خیار، بادام زمینی و ikan bilis )ماهی های کوچک 
خش��ک شده( س��رو کرده و با دس��ت می خورند. در 
برخی مواقع ناس��ی لماک را به هم��راه ماهی مرکب 
تند، گوشت گاو یا سبزی سرخ شده نیز میل می کنند. 

Mee Goreng -3 )نودل سرخ شده(
ن��ودل س��رخ ش��ده ی��ا Mee Goreng از دیگر 
غذاهای پرطرفدار مالزیایی اس��ت ک��ه می توانید آن 
 hawker stalls را در هر س��اعت از ش��بانه روز در
)رس��توران های کن��ار خیاب��ان( یا هتل پنج س��تاره 
میل کنید. پس از س��رخ ش��دن پیاز و سیر به همراه 
sambal ب��ه ظرف نودل را اضافه می کنند. س��پس 
موس��یر، میگو، م��رغ، کلم، جوانه لوبی��ا به غذا اضافه 

ش��ده و Mee Goreng آماده می ش��ود. اگر همین 
مخل��وط با برنج به جای نودل درس��ت ش��ود به آن 
Nasi goring گفته می ش��ود. منشا اصلی این غذا 
چین اس��ت ولی در حال حاضر به عنوان غذای محلی 

مالزیایی از آن یاد می شود. 

Teh Tarik -4 )ته تاریک(
در واقع Teh Tarikغذا نیس��ت و نوعی نوشیدنی 
محلی است که به دلیل پرطرفدار بودنش ما آن را در 
لیست پنج تایی خود جا داده ایم. Teh Tarikنوعی 
ش��یر چای غلیظ اس��ت که به دلیل نحوه تهیه اش با 
کف فراوان روی آن س��رو می ش��ود ک��ه در واقع این 
 ک��ف نوعی اعتبار برای خوب تهیه ش��دن آن اس��ت. 
roti canai ی��ک ج��ز  Teh Tarikب��ه هم��راه 
جدایی ناپذی��ر از صبحان��ه مالزیایی اس��ت. به جرات 
می توان گفت هیچ رس��توران یا کافه ای را نمی توانید 
در کل مالزی پیدا کنید که در آن Teh Tarik سرو 
نشود. حتی استارباکس نیز از این قاعده مستثنا نبوده 
و ش��ما می توانید این نوشیدنی خوشمزه را در آن جا 

نیز سفارش بدهید. 

Laksa -5
مناطق مختلف مالزی این غذا را با دستور العمل های 
مختلف درس��ت می کنند ولی به یاد داشته باشید در 
Laksa ساراواک و جوهر سراغ هیچ غذایی را به جز

نگیرید. 
اینکه مردم مالزی ادع��ا می کنند این غذای محلی 
آنهاست، ولی در واقع خاستگاه اصلی آن تایلند است، 
چندان مهم نیست، آنچه اهمیت دارد لذیذ بودن این 

غذاست. 
Laksaدر واقع یک سوپ بس��یار تند و ترکیبی از 
ادویه ه��ای مختلف مالزیایی و چینی به همراه ش��یر 
نارگیل اس��ت. مواد تش��کیل دهنده این سوپ رشته 
فرنگ��ی، تکه ه��ای م��رغ، توف��و، fish ball، میگو و

cockle )صدف های کوچک( است. 
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1- در طول س��فر دقت داش��ته باش��ید که در همه حال تعادل دمایی بدن را حفظ کنید، بکوشید در 
نقاط س��رد یا گرم، بدن ش��ما تحت تاثیر قرار نگیرد، بدین منظور می توان با اس��تفاده از لباس مناسب، 

دمای بدن را ثابت نگه داشت. 

2- یکی از بیماری هایی که مسافران در طول سفر با آن دست به گریبان هستند، سوء هاضمه است. 
علت اصلی س��وء هاضمه را می توان بدین گونه بیان کرد که در طول س��فر، مسافران از مناطق مختلف 
گذر می کنند و ناچارند از آب آن مناطق استفاده کنند. همین امر موجب بروز سوء هاضمه در بسیاری 

از مسافران شده است. 
برای جلوگیری از این مشکل مسافران باید مدنظر داشته باشند که از آب جوشیده آن منطقه استفاده 
کنن��د )مخصوصا در چند روز اول اقامت در هر منطقه( و چنانچه می توانند مقداری آب جوش��یده را با 
خود برداشته و در منطقه بعدی آب جوشیده را با آب آن منطقه مخلوط کرده و از آن آب استفاده کنید. 

این دستورالعمل در رفع سوء هاضمه بسیار مفید است. 

3- س��عی کنید در بین مس��یر و محل اقامت، تنها از محل ها و رستوران های مورد اطمینان غذا تهیه 
کنید و توجه داشته باشید بیشتر از غذاهای پختنی که با آب پخته شده است مانند خورشت ها استفاده 
کنید و اگر میل به خوردن کباب داشتید، دل گوسفند که از مکان های مورد اطمینان تهیه شده باشد، 
نس��بت به گوشت های دیگر بیش��تر مورد تایید است، البته به شرطی که روی ذغال پخته شده باشد نه 

روی شعله گاز. 

4- از خوردن غذاهای مانده پرهیز کنید و توجه داشته باشید زمان زیادی از پخت غذاهایی که همراه 
می برید نگذشته باشد. 

5- در محل اقامت اگر میل به میوه داش��تید، بیش��تر از میوه های فصل که مختص آن منطقه اس��ت، 
استفاده کنید. 

6- از مص��رف هم زمان غذا و میوه پرهیز کنید. س��عی کنید مواد خ��ام را با مواد پخته هرگز مصرف 
نکنید، مگر س��بزی خوردن آن هم اگر تازه و جوان باش��د. پیاز تازه، س��یر کهنه و ترش��ی های با سرکه 
طبیعی را می توانید همراه غذای پخته مصرف کنید. خوردن س��االد و کاهو و امثال آن در حین یا بعد 

از غذا مطلقا ممنوع است. 

7- اس��تفاده از کنس��روها، کمپوت ها، نوشابه ها و نوشیدنی های کارخانه ای مطلقا ممنوع است، چراکه 
سالمتی را به مخاطره می اندازد. برای تهیه غذا بیشتر از گوشت های تازه استفاده کنید. 

8- اگر در محل اقامت ش��ما، فصل ماهی است و می خواهید ماهی تهیه کنید باید دقت داشته باشید 
ماهی باردار نباشد یعنی داخل شکمش تخم نباشد. می توانید از ماهی نر استفاده کنید، چرا که گوشت 

حیواناتی که باردار هستند در زمان بارداری عامل مرض و بیماری است. 

9- برای صبحانه مخصوصا در س��فر س��عی ش��ود از غذاهای آبکی گرم استفاده شود. مثال در قدیم از 
حلیم، آب گوش��ت، کله پاچه، س��منو یا آش استفاده می کردند. یا حداقل از آب جوش و عسل استفاده 
کنید و بعد صبحانه میل کنید. هرگز پنیر را با صبحانه میل نکنید که در قدیم ممنوع بوده. پنیر همراه 

گردو بهترین غذاست اگر در طی روز یا به عنوان شام مصرف شود. 

10- افرادی که س��رد مزاج هستند سعی کنند از خوردن س��ردی ها دوری کنند. مثل ترشی، ماهی، 
ماست، شیر و غیره. 

11- اگر در طول س��فر به اسهال دچار ش��دید برای رفع سریع آن، حداقل 24 ساعت غذای گوشتی 
نخورید و با خوردن کمی اس��فند خود را درمان کنید. اگر بیمار بزرگسال است یک قاشق مربا خوری و 
اگر زیر 12 س��ال باش��د یک قاشق چای خوری اسفند را دو وعده در روز در دهان بریزند و با آب قورت 
دهند. اگر هم توانس��تند از عرق نعنا نیز استفاده کنند. برای نوزادانی که فقط شیر مادر می خورند، این 
دستورات را مادر انجام دهد و اسفند را میل کند. برای کودکانی که غذا می خورند یک قاشق مربا خوری 
اس��فند را داخل یک لیوان آب ولرم یا آب جوش بریزید و بعد از 10دقیقه آن را صاف کنید و از آن آب 

در طی روز چند قاشق غذاخوری میل کنند تا ان شاء اهلل اسیر بیمارستان ها نشوند. 

12. از فالسک هایی که داخل آن شیشه است استفاده کنید. اگر جدار داخلی فالسک فلز باشد مورد 
تایید نیس��ت، ضمنا فالسک های پالستیکی برای نگهداری آب یا غذای داغ، مشکل ساز است و به هیچ 

وجه مناسب نیستند. 

12 نکته قابل توجه در سفر
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در فصل س��رما سطح جاده های بیشتر مناطق کشور به علت بارش  باران، 
برف و آبگرفتگی لغزنده و پرخطر می ش��ود که عدم  اطالع رانندگان نسبت 
ب��ه راه های ارتباطی می تواند منجر به حادثه ش��ود. در زم��ان حادثه، باید 
با ش��ماره های ضروری پلیس، اورژانس و آتش نش��انی تماس گرفت اما به 
خاطر بس��پارید از تماس های غیر ضروری خودداری کنید و تلفن این مراکز 
را اش��غال نگذارید چراکه ممکن اس��ت امدادگران نیاز داشته باشند جهت 
اطالع دقیق از محل حادثه مجددا با شما تماس بگیرند. نکاتی که با رعایت 
کردن آنها در س��فرهای زمس��تانی، مس��افرت ایمن تری را خواهید داشت 

عبارتند از: 
حمل موادغذایی بسته بندی شده جهت استفاده حداقل برای 24ساعت

فراهم کردن امکانات گرمایشی
ذخیره آب به میزان کافی

سوخت الزم خودرو
به همراه داشتن کیف مخصوص وسایل امدادی

به همراه داشتن بوکسور طنابی و زنجیر چرخ
کفش مناسب

لباس گرم
توجه به هشدارهای هواشناسی، پلیس و نیرو های امدادگر 

اطمینان از س��الم بودن تجهیزات خودرو مانند سیس��تم برق، سیس��تم 
گرمایشی، برف  پاک کن و... 

در جاده های لغزنده چگونه رانندگی کنیم؟ 
حادثه همیش��ه در کمین اس��ت و کسی از حوادث درامان نیست، پس با 

رعایت قوانین ریسک حوادث را به پایین ترین سطح خود برسانیم. 
در جاده ه��ای لغزنده با رعایت کردن قوانی��ن راهنمایی و رانندگی مانند 
س��رعت مطمئن، رعای��ت فاصله مجاز، بس��تن کمربند ایمنی و. . . س��فر 
خوش��ی برای خودتان رقم زنید. از نورپایین اس��تفاده کنید. در صورتی که 
 نمی توانید بیش��تر از صد متر مقابل خود را ببینید، چراغ های مه ش��کن را 

روشن کنید. 
چنانچ��ه قصد دارید س��رعت خ��ود را کاهش دهید، به آرام��ی از ترمزها 

اس��تفاده کنید تا با روشن ش��دن چراغ های ترمز، رانندگانی که پشت سر 
شما حرکت می کنند از کم شدن سرعت شما آگاه شوند. 

در صورت ورود به مه غلیظ و ش��دید، به آهس��تگی به منتهی الیه سمت 
راس��ت جاده رفته و توقف کنید و فالشر ماشین را روشن کنید. در شرایط 
یخبندان ضمن خودداری از گردش و انحراف ناگهانی، با س��رعت مطمئن 
حرکت کنید. توجه داشته باشید حتی در صورت پاشیده شدن نمک و شن 
روی جاده، س��طح راه ممکن است لغزنده باش��د. در صورت یخ زدگی قفل 
اتومبیل، از حرارت یک کبریت، فندک، آب جوش یا حرارت دهان استفاده 
کنید. حرکت وس��ایل نقلیه با الس��تیک های یخ شکن باعث صدمه زدن به 

خط کشی و آسفالت خیابان ها می شود؛ بنابراین به محض تغییر در وضعیت 
فیزیکی خیابان ها نسبت به تعویض الستیک های یخ شکن اقدام کنید. 

در صورت نداش��تن چراغ روش��نایی می توان از مخل��وط تعدادی قند و 
خاکستر به عنوان ش��مع روشنایی استفاده کرد. برای جلوگیری از یخ زدن 
شیشه اتومبیل از چسباندن یک تکه مقوا یا روزنامه استفاده کنید. ما توصیه 
می کنیم حتی المقدور در فصل س��رما از مسافرت های غیر ضروری اجتناب 
کنید. در س��فرهای ضروری هم س��عی کنید حداقل م��وارد موردنیاز را به 
همراه داشته باشید که اگر حادثه ای اتفاق افتاد مواردی از قبیل پوشاک و 

خوراک خشک در دسترستان باشد. 

اگر در زمستان عازم جاده اید بخوانید
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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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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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انتقاد ستاد دیه از برداشت های 
اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث

18

20

20

رئیس مهندسـی ساختار شرکت ملی 
گاز ایـران در بازدید از تاسیسـات و 
مراکز بهره برداری منطقه 8 عملیات 
انتقـال گاز گفـت: توجـه بـه نیروی 

انسـانی در مناطق محـروم از اولویت 
های اساسی سازمان اسـت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مجید کشـاورز، هدف از این بازدید را آشـنایی با مسـائل و 
مشـکالت کارکنان دانسـت و افزود: حضور در جمع پرسنل 
عملیاتی و درک مشکالت و موانع کاری آنان، عالوه بر ایجاد 
انگیـزه در کارکنان، موجب می گردد اقدامات مناسـب تری 
در جهت رفع چالش ها و مشـکالت سـازمانی انجام پذیرد.
وی از منطقه 8 عملیات انتقال گاز بعنوان شـاهراه صادراتی 
گاز کشـور یاد کرد و بیان داشـت: واقع شـدن منطقه 8 در 
سرشـاخه های مصرف، تحت پوشـش قرار دادن اسـتانهای 
سردسـیر کشـور و همچنین در اختیار داشتن ایستگاههای 
اندازه گیری و صادرات گاز، نشـان از جایگاه ویژه این منطقه 
عملیاتی داشته و مستلزم ایجاد تعادل بین فعالیت و نیروی 
انسـانی می باشـد.وی اظهار داشـت: باید توجه بیشتری به 

مناطق محروم داشته و تامین نیازهای...

مدیرعامل شـرکت ملـی مناطق نفت 
از  تعـدادی  معرفـی  از  خیزجنـوب 
میدان های این شـرکت در کنفرانس 
تهـران خبـر داد و گفـت: هـر نـوع 
سـرمایه گذاری در مناطـق نفت خیز 
جنوب دارای سـودآوری است چون 

منجر بـه تولید می شـود.مهندس بیژن عالیپور در آسـتانه 
برگـزاری کنفرانس معرفـی مدل جدیـد قراردادهای نفتی، 
اظهـار داشـت: تعـدادی از میدان هـای نفتی شـرکت ملی 
مناطـق نفت خیزجنـوب در کنفرانـس تهران در فهرسـت 
معرفی بـه سـرمایه گذاران خارجی قرار دارنـد.وی گفت: با 
توجـه به این که طی سـال های اخیر مناطق نفت خیز جنوب 
سـرمایه گذار خارجی جذب نکرده اسـت، امیدواریم بتوانیم 
در کنفرانس تهران برای اجرای هرچه سریع تر پروژه هایمان 
به جذب سـرمایه اقدام کنیم.مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفـت خیز جنوب با بیـان این که میدان هایی که قرار اسـت 
در کنفرانس تهران به سرمایه گذاران خارجی معرفی شود از 
هر نظر کارشناسی شده اسـت، افزود: هر سرمایه گذاری در 

مناطق نفت خیز جنوب دارای سودآوری است...

توجه به نیروی انسانی در 
مناطق محروم از اولویتهای 

اساسی سازمان است

معرفی پروژه های شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب

ضمیمه
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ــت هاى اشتباه برخى رسانه ها درباره  مديرعامل ستاد ديه كشور از برداش
ــخص ثالث انتقاد كرد و گفت: تمام اين اخبار  ــدن قانون بيمه ش دائمى ش
شهريور سال 87 به عنوان موضوعات روز مطرح و رسانه ها پس از اصالح قانون 

بيمه اجبارى شخص ثالث به طور مفصل به آن پرداختند. 
ــداهللا جواليى ضمن انتقاد از  ــتاد ديه كشور، سيداس به گزارش ايرنا از س
ــده اظهار داشت: با وجود  ــتباهات در بيان دقيق قانون تصويب ش برخى اش
اينكه طبق قانون بعد از طرح و تصويب كليات يك اليحه مواد و تبصره هاى 
ــوى كميسيونى كه متولى رسيدگى به اين قانون  الحاقى آن به ترتيب از س
ــت در صحن طرح و در ادامه با تصويب مواد مرحله قانون گذارى تكميل  اس
ــيارى از اهالى ناآشناى رسانه و بسيارى  ــفانه بس صورت مى پذيرد اما متأس
ــته در انعكاس اخبار اين قانون  ــور هفته گذش از مطبوعات صاحب عيار كش

اشتباهات فاحش و قابل تاملى داشتند. 
ــور بدون اطالع درست  ــيارى از روزنامه هاى پر تيراژ كش وى ادامه داد: بس
ــى چون «الصاق  ــود را به بازتاب عناوين ــن خبر تيتر يك صفحات خ از مت
ــا انتخاب مطالبى با اين محوريت كه   ــخص ثالث» ي اجبار روى بيمه هاى ش
ــد» يا  «تعهد شركت هاى بيمه  ــاوى ش «ديه پرداختى به زنان و مردان مس
ــد» اختصاص  ــارت ديدگان حوادث رانندگى الزامى ش به پرداخت ديه خس
دادند؛ حال آنكه تمامى اين اخبار شهرويور ماه سال 87 به عنوان موضوعات 
ــانه ها پس از اصالح قانون بيمه اجبارى شخص ثالث به طور  روز مطرح و رس

مفصل به آنها پرداختند. 
جواليى گفت: به هر روى در مطالبى كه از هفته گذشته در خروجى برخى 
خبرگزارى ها مشاهده كرديم مطالبى جديدى همچون اينكه  «خسارت بدنى 
ــخص ثالث به قيمت روز پرداخت مى شود» هم قابل مشاهده بود مطلبى  ش
ــركت هاى بيمه را تنها به  ــل عدم وجود قانونى جامع ش ــه پيش تر به دلي ك
ــركت هاى بيمه قيد شده بود ملزم به  اندازه تعهدى كه در متن قرارداد با ش

ــبختانه امروز طبق تالشى كه از سوى  ــارت مى نمود اما خوش پرداخت خس
ــالمى صورت گرفته است پرداخت  ــيون اقتصادى مجلس شوراى اس كميس
خسارت به صورت يوم االداء  (به سال پرداخت به شاكى) انجام خواهد گرفت. 
وى افزود: سال هاى گذشته به دليل وقوع حادثه تصادف براى مثال در سال 
ــكايت و صدور حكم در سال 92 فرد به پرداخت مبلغ معينى  90 و طرح ش
محكوم مى شد اما به دليل عدم استطاعت مالى با ورود به سال جديد و تغليظ 
ــد  ــد 20 درصدى در پرداخت ديه همراه مى ش مبلغ ديه ناگهان با يك رش
ــت با يك مبلغ  كه همين مددجويى كه توانايى پرداخت مبلغ قبلى را نداش
ــد تا كارى را كه در خارج از زندان در انجامش  ــنگين تر روانه زندان مى ش س
ــبختانه همت عمومى  ــد كه خوش عاجز مانده بود در بند حبس پيگير باش
ــالح اين خأل قانونى اميدواريم جمعيت زيادى از رانندگان محكوم به  در اص
پرداخت ديه هاى فوتى و جرحى را كاهش داده و از ورود بسيارى ديگر از اين 

افراد به زندان پيشگيرى كند. 
نمايندگان مجلس در نشست علنى روز سه شنبه  (26 آبان ماه) در جريان 
بررسى اليحه بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسيله نقليه موتورى 
ــون را با محوريت همين  ــث، ماده 14 اين قان ــخص ثال زمينى در مقابل ش
موضوع با 161 رأى موافق، 3 رأى ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر در 

جلسه به تصويب رساندند. 
ــب مورد مكلفند  ــون بيمه گر يا صندوق حس ــاس ماده 14 اين قان براس
خسارت بدنى تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم االدا و با رعايت اين 
ــاير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر درصورتى كه  قانون و س
خسارت بدنى كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وى مندرج در 
ماده 8 اين قانون باشد مى تواند نسبت به مازاد پرداختى به صندوق رجوع يا 
در صورت موافقت صندوق در حساب هاى فيمابين منظور كند  (مشروط بر 
اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتصب به تأخير بيمه گر نباشد.)

ــى در ادامه بيان كرد: جداى از اينكه اين قانون به دليل اهميت آن  جوالي
در دائمى شدن خود بسيارى از تبصره هاى مواد 30 گانه قبلى خود را تا 68 
ماده افزايش داده و در بحث آموزش و فرهنگ سازى نيز اقدامات قابل تاملى 
ــيارى چون بيمه  ــازمان هاى ذى ربط بس را پيش بينى نموده و ارگان ها و س
مركزى، وزارت بهداشت و نيروى انتظامى را نيز در اين خصوص موظف كرده 
است، گفتنى است در بحث پرداخت خسارت دستگاه هاى اجرايى مقصر در 
ــات و ملزومات معينى مكلف به پرداخت  ــوع حادثه را نيز با لحاظ جزيي وق

خسارت به شركت هاى بيمه گر كرده است. 
وى افزود: براساس ماده 17 اليحه جديد قابل پيگيرى در مجلس شوراى 
ــالمى چنانچه عواملى چون نقص راه، يا نقص در نصب عالئم رانندگى و  اس
نقص تجهيزات مربوط به وسايل نقليه، يا ايجاد مانع الزم توسط دستگاه هاى 
ــود، بيمه گر  ــده و به حكم مراجع قضايى اين امر اثبات ش اجرايى محرز ش
ــارت زيان ديده  ــارت هاى بدنى پس از پرداخت خس ــدوق تأمين خس و صن
ــبت درجه تقصير به  ــده به نس ــراى بازيافت اعتبار پرداخت ش ــد ب مى توانن
ــببان ذى ربط مراجعه كنند. از ديگر مزاياى اين قانون مترقى مى توان  مس
ــت كه خودروى آنها  ــارت به رانندگانى اس ــديد در امر پرداخت خس به تش
ــته است؛ هرچند طبق ماده  داراى بيمه نامه بوده اما راننده گواهى نامه نداش
ــد راننده در ايجاد حادثه  ــى اين قانون در صورت اثبات عم 6 قانون آزمايش
توسط مراجع قضائى يا رانندگى در حالت مستى يا استعمال مواد مخدر يا 
روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا درصورتى كه راننده مسبب فاقد گواهينامه 
رانندگى باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه 
ــارت زيان ديده را پرداخت نمايند، اما  موظف بودند بدون اخذ تضمين، خس
ــت اجرايى محكم همواره اين موضوع به طور  ــه دليل عدم وجود يك ضمان ب
ناقص و با طرح اشكاالت فراوان از سوى شركت هاى بيمه كه جالب است در 
پاره اى مواقع جنبه تاديبى هم پيدا مى كردند انجام مى شد. مديرعامل ستاد 

ديه كشور گفت: هرچند اميد است با اين پيش بينى دقيق نمايندگان خانه 
ــيب ديدگان در وهله اول با اطمينان بيشترى به موضوعات درمانى  ملت آس
خود رسيدگى كرده و خانواده هاى داغدار بسيارى براى دريافت ديه عزيز از 
ــت رفته شان گرفتار پيچ و خم مقررات غيرقانونى بيمه ها نخواهند شد  دس
البته در اين مورد از همكارى خوب بيمه ايران در اين مورد در طى سال هاى 
گذشته نيز نبايد غافل بود. طبق مواد اين قانون جديد شركت هاى بيمه گر 
پس از پرداخت كل مبلغ خسارت مى تواند به قائم مقامى شخص زيان ديده 
ــترداد تمام يا بخشى از وجوه پرداخت شده  از طريق مراجع قانونى براى اس
خود به مسبب يا تشديد كننده خسارت مراجعه نمايد. وى ادامه داد: از ديگر 
اصالحات اعمال شده كه بيشتر حقوق مردم را مورد مالك قرار داده تا حقوق 
شركت هاى بيمه مى توان به تأكيد روى ماده 16 قانون قبلى اشاره كرد كه در 
حوادث رانندگى منجر به صدمات بدنى غير از فوت، هرچند از گذشته شركت 
ــخاص  بيمه گر را به پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبلغ ديه تقريبى به اش
ثالث زيان ديده موظف مى كرد اما اين مورد گاه مشاهده مى شد شركت هاى 
ــتناد عدم توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفى از پرداخت  بيمه با اس
خسارت بدون نياز به رأى مراجع قضائى بنا به عللى متعدد امتناع مى كردند 
كه خوشبختانه زمينه اين استنكاف در قانون جديد به حداقل رسيده است. به 
زبان ساده تر براى مثال وقتى در يك سانحه پاى شخصى مى شكند به دليل 
شدت جراحت هنوز تعيين ميزان دقيق ديه ممكن نيست در چنين شرايطى 
ــركت  ــى منجر به صدمات بدنى  (و البته غير از فوت) ش ــوادث رانندگ در ح
ــارتهاى بدنى حسب مورد موظف مى شوند پس  بيمه يا صندوق تأمين خس
ــناس راهنمايى و رانندگى يا پليس راه و در صورت  از دريافت گزارش كارش
لزوم گزارش ساير مقامات انتظامى و پزشكى قانونى بالفاصله حداقل پنجاه 
درصد  (50درصد) از كل ديه تقريبى را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت 
كرده و باقى مانده اين مبلغ را هم پس از تعيين ميزان قطعى ديه بپردازند. 

انتقاد ستاد ديه از برداشت هاى اشتباه درباره قانون بيمه شخص ثالث

ــم تحليف 99 نفر از  ــى قوه قضاييه گفت: امروز مراس مديركل امور آموزش
ــود و قريب به 1100 كارآموز  ــاه برگزار مى ش كارآموزان تهران، قم و كرمانش
ــيدتوحيد عاملى در مراسم  ــال فارغ التحصيل مى شوند.  س قضايى تا پايان س
ــترى برگزار شد افزود:  تحليف 99 نفر از كارآموزان قضايى كه در كاخ دادگس
امروز مراسم تحليف 99 نفر از كارآموزان قضايى تهران و قم و كرمانشاه است 

ــد و  ــه از اين تعداد 30 نفر داوطلبان حوزوى و 27 نفر فارغ التحصيالن ارش ك
ــى بوده اند. ميانگين معدل  اين افراد  دكترى و 42 نفر داراى مدرك كارشناس
ــانده اند.  وى افزود: در  18 بوده و با امتياز خوب دوره كارآموزى را به پايان رس
سال 94 قريب به 1100 كارآموز قضايى تا پايان سال فارغ التحصيل مى شوند 
ــروع مى كنند. وى اضافه كرد: از 4 هزار نفرى كه قرار  و كار قضايى خود را ش

ــوند تا پايان سال جارى 3700 نفر شروع به كار مى كنند. ناگفته  بود جذب ش
نماند كه اكنون 1835 كارآموز مشغول به تحصيل داريم كه مركز قم با 650 
نفر بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است. عاملى افزود: طبق آيين نامه 
ــامل تستى و تشريحى و مصاحبه  رئيس قوه قضاييه دو نوع جذب عمومى ش
ــال 94 با حدود 30 هزار نفر از  علمى و اختصاصى داريم. جذب عمومى در س

داوطلبان برگزار شد كه انشاء اهللا نتايج آن در دى ماه امسال اعالم مى شود تا 
براى آزمون تشريحى دعوت شوند. مديركل امور آموزشى قوه قضاييه در ادامه 
اضافه كرد: از ابتداى سال 93 ورودى نخبگان بيش از دو برابر جذب عادى شد، 
البته از ابتداى سال تاكنون 600 نفر از طريق عادى بوده، درحالى كه در بخش 

اختصاصى  (جذب نخبگان) نزديك به 1300 نفر بوده است. 

مديركل امور آموزشى قوه قضاييه: 
امسال قريب به 1100 كارآموز قضايى فارغ التحصيل مى شوند

ضميمه
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ــوع بند2 ــى به ترتيب موض ــن دو اصطالح حقوق اي
ماده9 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى 
ــى مدنى  ــالب و تبصره 2 ماده 515 آيين دادرس و انق

دادگاه هاى عمومى و انقالب است. 
ــى كيفرى و تبصره  مطابق بند 2 ماده 9 آيين دادرس

2 ماده 515 آيين دادرسى مدنى 
ــخصى كه از وقوع جرمى متحمل ضرر و  ماده 9 «ش
ــده يا حقى از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و  زيان ش
ــاكى ناميده  آن را مطالبه مى كند، مدعى خصوصى و ش
مى شود.» ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح زير است: 

1- ضرر و زيان هاى مادى كه در نتيجه ارتكاب جرم 
حاصل شده است. 

ــه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب  2- منافعى ك
جرم، مدعى خصوصى از آن محروم و متضرر مى شود. 
تبصره 2 ماده 515 «خسارت ناشى از عدم النفع قابل 
ــارت تأخير تأديه در موارد قانونى  مطالبه نيست و خس

قابل مطالبه است.»

مقدمه 
ــالح و تعيين  ــن اين دو اصط ــوص رابطه بي در خص
ــت ابتدا واژه هايى كه به  ــدود و ثغور آنها ضرورى اس ح
نحوى با موضوع مرتبط است از نظر اصطالحى و لغوى 

مورد تعريف قرار بگيرد. 
الف» ضرر: 

واژه ضرر از نظر لغوى به معناى گزند و در مقابل نفع 
و به بدحالى و ناسازگارى تعريف شده است. 

از نظر اصطالحى: 
آيت اهللا مكارم شيرازى ضرر را اينگونه تعريف مى كند. 
ــوء الحال اما فى النفسه لقتله العلم و الفضل، اما  «انه س
ــدن لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلته  فى الب

مال و جاه كليه تظاهر صدقه فى موارد اجتماع اسباب و 
حصول مقتضى لبعض تلك المنافع اذا منه مانع كما ان 
الظاهر، انه مقابل النفع كما يشهد له كثيره من آيات.»

ب» خسارت: 
ــارت به معناى زيان و ضرر  1) از نظر لغوى واژه خس

به كار مى رود. 
2) از نظر اصطالحى: 

ــارت در دو معنا به  دكتر كاتبى بيان مى كند كه خس
كار مى رود در يك معنا به عنوان ضرر و زيان در معناى 
ديگر به عنوان جبران خسارت كه قانونگذار اين دو واژه 
ــت، در ماده 221 قانون  را درهر دو معنا به كار برده اس
ــاده 226 قانون مدنى به  ــوان ضرر و در م ــى به عن مدن

معناى جبران خسارت. 
ج» ضرر و زيان: 

ــوع ماده 9  ــرر و زيان كه موض ــالح تركيبى ض اصط
ــا توجه به حرف  ــت ب ــى كيفرى اس قانون آيين دادرس
ــده، اين تصور  «واو» كه بين كلمه ضرر و زيان واقع ش
را ايجاد مى كند كه اين دو واژه داراى معانى مستقل از 
يكديگر است، ليكن هردو از نظر لغوى مترادف، منتهى 

واژه ضرر يك واژه عربى و واژه زيان فارسى است. 

1) تفاوت ضرر و زيان و خسارت: 
اكثريت اين دو اصطالح را مترادف همديگر مى دانند 
ــن دارند كه  ــوص نظر بر اي ــى در اين خص ــن برخ ليك
ــترده ترى نسبت به  ــارت داراى معنا و مفهوم گس خس
ضرر و زيان است به ديگر سخن ضرر و زيان تنها به آثار 
فعل مجرمانه اطالق مى شود نه اصل آن، ليكن اصطالح 
خسارت در ادبيات حقوقى شامل همه زيان هاى حاصله 

اعم از اصل و فرع است. 

2) تعريف دعوى ضرر و زيان: 
ــن دعاوى مدنى (حقوقى) اطالق  به نوع خاصى از اي
ــارت ناشى از فعل  ــود كه موضوع آن مطالبه خس مى ش

مجرمانه در معيت دعواى كيفرى است. 

3) فلسفه دعوى ضرر و زيان: 
ــت الزم را باوجود وظيفه  ــت امني ــا كه حكوم از آنج
ــرر از فعل  ــت از حقوق متض ــت صيان ــى در جه قانون
ــق اعمال و افعال  ــه از طريق جلوگيرى از تحق مجرمان
مجرمانه در جامعه به عمل نياورده است و بدين لحاظ 
ــرر از فعل مجرمانه  ــارت وارده به متض خود را در خس
ــى  مقصر مى داند لذا اجازه طرح دعوى ضرر و زيان ناش
از فعل مجرمانه را به متضرر از جرم به عنوان استثنايى 
بر اصل به لحاظ تسريع در ترميم خسارت و استفاده از 
ــاير مزاياى دادرسى كيفرى در معيت دعوى كيفرى  س

داده است. 

4) تاريخچه دعوى ضرر و زيان: 
ــار در ماده 9 قانون  ــوى ضرر و زيان براى اولين ب دع
اصول محاكمات جزايى مصوب 1290 مورد قانونگذارى 
ــب آن صرفا ضرر و زيان مادى قابل  ــد، كه حس واقع ش

وصول اعالم شده بود. 
ــس از تغيير عنوان اصول محاكمات جزايى  متعاقبا پ
ــال 1318 حسب ماده  ــى كيفرى در س به آيين دادرس
ــرى، ضرر  ــى كيف ــن دادرس ــى 1335 آيي 9 و اصالح
ــع ممكن الحصول قابل  ــادى و معنوى و مناف و زيان م
ــت و النهايه در آئين دادرسى  مطالبه شناخته شده اس
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى در ماده 9 
ــع ممكن الحصول قابل  ــا ضرر و زيان مادى و مناف صرف

مطالبه شناخته شد. 

5) ماهيت دعوى ضرر و زيان: 
ــمندان حقوق جزا اصوال ضرر و زيان را به سه  انديش
ــيم  ــته مادى، معنوى و منافع ممكن الحصول تقس دس
مى كنند و تقريبا تمامى نظام هاى حقوقى بر اين اساس 

به قانونگذارى پرداخته اند. 
با توجه به فلسفه دعوى ضرر و زيان كه فى نفسه يك 
دعوى حقوقى صرف است مالحظه مى كنيم كه دعوى 
ــادى، معنوى و منافع  ــم م ــه قس ضرر و زيان در هر س
ممكن الحصول داراى ماهيت حقوقى است و اجازه طرح 
ــتثنايى بر  ــوى در معيت دعوى كيفرى اوال اس اين دع
اصل است ثانيا طرح اين دعوى در معيت دعوى كيفرى 
ماهيت حقوقى دعوى را تغيير نمى دهد و آراى وحدت 
ــه 582- 2/12/72، 606- 9/3/76، و رأى اصرارى  روي
829- 6/3/1342 و مفاد ماده 11 قانون آيين دادرسى 
ــال 1378 بيانگر ماهيت حقوقى دعوى ضرر  كيفرى س
و زيان است. مهم ترين اصلى كه در دعواى ضرر و زيان 
ــت و مورد پذيرش نظام هاى حقوقى معتبر و  مطرح اس

مناسب اين اصل است. 

«خسارت، تمام خسارت هيچ جز خسارت»
ــوى ضرر و زيان  ــيدگى به دع ــن معنا كه در رس بدي
ــارت و ارزيابى دقيق آن توجه شود  صرفا به نفس خس
ــيدگى كيفرى شخصيت مجرم و اوضاع  و بر خالف رس
ــائل در امور ضرر و زيان مورد لحاظ  احوال و ساير مس

واقع شود. 
منافع ممكن الحصول: 

ــى اين اصطالح  ــه از معناى تحت اللفظ همان طورك
حقوقى مستفاد مى شود منظور منافعى است كه امكان 
ــت و اين امكان حصول  حصول آن در آينده محقق اس

ممكن است بين 1درصد تا 99درصد باشد. 
ــول را منافع فائته  ــورى منافع ممكن الحص دكتر آش
مى نامد و اظهار مى دارد «محروميت شخص از منافعى 
ــود  كه عادتا انتظار آن را دارد منافع فائته ناميده مى ش
ــار اعم از  ــگام وقوع فعل زيانب ــه منافع به هن ــن گون اي
ــتبداد نامشروع وجود ندارد و تحقق  ارتكاب جرم يا اس

آن موكول به آينده است.»
با عنايت به ماده 9 آيين دادرسى كيفرى سال 1378 
ــاى قابل مطالبه  ــه ضرر و زيان ه ــه مى كنيم ك مالحظ
ــت عنوان ضرر و زيان مادى و منافع ممكن الحصول  تح

بيان شده است. 
ــا عنايت به مطلب مذكور و توجه به بند 2 ماده  لذا ب

9 قانون دو مطلب مهم مستفاد مى شود. 
ــول را قانونگذار به عنوان ضرر  1) منافع ممكن الحص

شناخته و قابل مطالبه دانسته است. 
2) محروميت فرد از منافع ممكن الحصول بايد ناشى 

از فعل مجرمانه باشد. 
تفاوت بين اتالف منفعت و منافع ممكن الحصول: 

ضرر و زيان مادى به دو صورت محقق مى شود: 
1) اتالف عين 

2)  اتالف منفعت 
ــت كه  ــالف منفعت، منفعت موجود اس ــور از ات منظ
ــت هنوز موجود  ــده ليكن اگر منفع مورد تلف واقع ش
ــول آن در آينده از بين  ــد و امكان حص ــق نباش و محق
برود تحت عنوان منافع ممكن الحصول مطرح مى شود. 
ــيده يك باغ  به عنوان مثال تلف كردن ميوه هاى رس
ــت و از مصاديق ضرر و زيان  ــت عنوان اتالف منفع تح
مادى، ولى اتالف ميوه هاى باغى كه يك ماه ديگر قابل 
بهره بردارى است مشمول منافع ممكن الحصول است. 
ادامه دارد...

نگاهى به مفاهيم ممكن الحصول و عدم النفع- بخش اول
ضميمه



تبریز- اسلد فلاح- رئیس 
مهندس��ی ساختار ش��رکت ملی 
گاز ایران در بازدید از تاسیس��ات 
و مراک��ز بهره ب��رداری منطقه 8 
عملیات انتقال گاز گفت: توجه به 
نیروی انسانی در مناطق محروم از 
اولویت های اساسی سازمان است.
به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، 
مجید کشاورز، هدف از این بازدید 
را آشنایی با مس��ائل و مشکالت 
کارکنان دانس��ت و افزود: حضور 
در جمع پرسنل عملیاتی و درک 
مشکالت و موانع کاری آنان، عالوه 
بر ایجاد انگیزه در کارکنان، موجب 
می گردد اقدامات مناسب تری در 
جهت رفع چالش ها و مش��کالت 
سازمانی انجام پذیرد.وی از منطقه 
8 عملی��ات انتق��ال گاز بعن��وان 
شاهراه صادراتی گاز کشور یاد کرد 
و بیان داش��ت: واقع شدن منطقه 
8 در سرش��اخه ه��ای مص��رف، 
تحت پوشش قرار دادن استانهای 
سردس��یر کش��ور و همچنین در 
ایس��تگاههای  داش��تن  اختی��ار 

اندازه گیری و صادرات گاز، نشان 
از جایگاه ویژه این منطقه عملیاتی 
داشته و مستلزم ایجاد تعادل بین 
فعالیت و نیروی انسانی می باشد.

وی اظه��ار داش��ت: بای��د توجه 
بیشتری به مناطق محروم داشته و 
تامین نیازهای آن ها را در اولویت 
کاری قرار دهیم و بهترین امکانات 

و منابع سازمانی را در نقاط محروم 
و تاسیس��اتی که از شرایط رفاهی 
ضعیف تری برخوردار می باش��ند 
ایج��اد نماییم، چرا ک��ه توجه به 
نیروی انس��انی در نقاط محروم و 
اختصاص سازمان مناسب، ضمن 
ایجاد انگیزه کاری، موجب رغبت 
و مسئولیت در کارکنان می گردد.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
ایران نیز با ارائه گزارش مبسوطی 
از فعالی��ت ه��ای انجام یافت��ه در 
س��ال ج��اری بی��ان داش��ت: با 
توجه ب��ه نق��ش گاز طبیعی در 
زندگی روزم��ره، چرخش صنعت 
و ارزآوری ب��ه میهن اس��المی، ما 
متعهد هستیم با تعیین اولویت ها 

و جدی��ت بیش��تر وظایف خطیر 
خوی��ش را به نحو احس��ن انجام 
دهیم.یداله بایبوردی، با اش��اره به 
مشکالت س��اختاری اضافه نمود: 
اهمیت و حساسیت کار عملیاتی 
ایجاب می نماید نیروی انس��انی 
نس��بت به ش��رح وظایف تعریف 
و مش��کالت س��اختاری منطقه 
بخصوص تاسیس��اتی که در نقاط 
محروم واقع ش��ده است برطرف 
گردد تا از شدت تقاضاهای انتقالی 
کاسته ش��ده و انگیزه فعالیت در 
محل های دور افتاده بیشتر شود.
وی پایین بودن پایه س��مت های 
س��ازمانی، ح��ذف س��مت های 
بالتص��دی و عدم اج��رای چارت 
اقماری تاسیس��ات تقویت فش��ار 
گاز را از عم��ده ترین مش��کالت 
س��اختاری منطقه اع��الم کرد و 
تاکید نمود: عدم تناس��ب وظایف 
محوله با ساختار سازمانی، ضمن 
ایج��اد رک��ود در انج��ام وظایف، 
می تواند مشکالت عدیده ای را در 

روند فعالیت ها به وجود آورد.

اهلواز- خبرنلگار فرصلت 
امروز- مدیرعامل ش��رکت ملی 
مناطق نفت خیزجنوب از معرفی 
تعدادی از میدان های این شرکت 
در کنفرانس تهران خبر داد و گفت: 
هر نوع س��رمایه گذاری در مناطق 
نفت خیز جنوب دارای سودآوری 
است چون منجر به تولید می شود.

مهندس بیژن عالیپور در آس��تانه 
برگزاری کنفران��س معرفی مدل 

جدی��د قرارداده��ای نفتی، اظهار 
داش��ت: تع��دادی از میدان ه��ای 
نفت��ی ش��رکت مل��ی مناط��ق 
کنفران��س  در  نفت خیزجن��وب 
ته��ران در فهرس��ت معرف��ی به 
سرمایه گذاران خارجی قرار دارند.

وی گف��ت: با توجه به این که طی 
س��ال های اخیر مناطق نفت خیز 
جنوب سرمایه گذار خارجی جذب 
نکرده است، امیدواریم بتوانیم در 

کنفرانس تهران برای اجرای هرچه 
س��ریع تر پروژه هایم��ان به جذب 
س��رمایه اق��دام کنیم.مدیرعامل 
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز 
جنوب با بیان این که میدان هایی 
که قرار اس��ت در کنفرانس تهران 
به سرمایه گذاران خارجی معرفی 
ش��ود از هر نظر کارشناسی شده 
اس��ت، افزود: هر س��رمایه گذاری 
در مناطق نفت خیز جنوب دارای 

س��ودآوری اس��ت چون منجر به 
تولید می ش��ود.مهندس عالی پور 
گفت: میدان هایی از این شرکت 
ب��ه ق��رارداد می روند ک��ه انتقال 
فناوری را به همراه داش��ته باشد 
ت��ا بتوانیم در آین��ده از آنها بهره 
ببریم.کنفران��س معرف��ی م��دل 
جدید قراردادهای نفتی موسوم به 
IPC در تاریخ های هفتم و هشتم 
آذرماه با حضور ١٣٠٠ کارشناس 

و س��رمایه گذار داخلی و خارجی  
در تهران برگزار می شود.

تبریز- اسلد فاح- نشس��ت آمادگی سوخت رسانی 
زمس��تانی در ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های منطقه 

آذربایجان شرقی منعقد شد. 
ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبری��ز، محمدرضا متقیان با 
اش��اره به اهمیت آمادگی جهت سوخت رسانی زمستانی 
گفت: با وجود اینکه سوخت مورد نیاز بخش های مختلف 
مصرف در طول زمس��تان س��ال جاری تأمین شده است 
ول��ی باید با مدیریت مناس��ب و دقت کافی آمادگی خود 
را جهت مقابله با س��رمای زمستان حفظ نماییم تا مانند 
س��ال های قبل بدون هیچ مشکلی زمس��تانی دیگر را با 

سربلندی پشت سر بگذاریم.
وی در ادامه با تأکید بر پایش و کنترل توزیع کاالبرگ 

نفت س��فید افزود: روس��ای نواحی و مسئولین واحد باید 
ب��رای  تأمین و توزیع مطلوب س��وخت م��ورد نیاز مردم 

آماده باشند.
وی همچنی��ن تعامل با مس��ئولین شهرس��تانی جهت 
استفاده از امکانات آنها جهت مقابله با بحران احتمالی را 
ضروری دانست.در ادامه جلسه هریک از مسئولین منطقه 
و روس��ای نواحی به بیان نظرات خ��ود پرداخته و ضمن 
بررس��ی  موانع و مش��کالت احتمالی راهکارهای الزم را 
جه��ت تأمین و توزیع به موقع و مطلوب س��وخت مطرح 

کردند.

اصفهلان- خبرنگار فرصلت املروز- مدیرکل راه 
و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: با هدف ایجاد موزه 
بزرگ اصفهان و جلوگیری از تخریب، کارخانه ریس��باف 
اصفه��ان خریداری می ش��ود.به گزارش خبرن��گار ما از 
اصفهان، حج��ت اله غالمی ضمن اع��الم این خبر اظهار 
داش��ت: تا پایان آذرماه تفاهم نامه نهای��ی اداره کل راه و 
شهرس��ازی اس��تان  با بانک ملی در خص��وص تحویل و 
تحول کارخانه ریس��باف ص��ورت خواهد گرفت. مدیرکل 
راه و شهرس��ازی استان مس��احت این کارخانه را شامل 
69 ه��زار مترمربع عرصه به همراه س��الن های موجود و 
اعیانی برش��مرد که براس��اس ن��رخ کارشناس��ی روز در 
قال��ب واگ��ذاری مل��ک و ١5 درصد بهای تعیین ش��ده 
ب��ه صورت نق��دی در قالب مزایده ام��الک، به بانک ملی 
پرداخت می ش��ود. وی با اشاره به اینکه در گذشته تعداد 
زیادی از کارخانه هایی که در محور چهارباغ باال،حاش��یه 
زاینده رود و در س��طح ش��هر پراکنده شده بودند تخریب 

شده و تنها دو کارخانه ریسباف و نخ تاب باقی مانده است 
گف��ت: با هدف ایج��اد موزه بزرگ اصفه��ان و جلوگیری 
از تخری��ب کارخانه و اینکه بتوان فضاه��ای موجود را با 
معماری آن حفظ نماییم با دس��تور وزیر راه و شهرسازی 
و انعقاد تفاهم نامه با بانک ملی و امضاء معاون وزیر زمین 
کارخانه خریداری شد.غالمی افزود: پس از تحویل زمین 
کارخانه، ش��ورایی تحت عنوان شورای راهبردی متشکل 
از معاونین وزیر، استاندار،ش��هردار، مدیر میراث فرهنگی 
و اساتید دانش��گاه و به دبیری اداره کل تشکیل می شود.

وی با اشاره به اینکه شورا از ستاد اجرایی، کمیته تجهیز 
و بهره برداری و کمیته مالی تش��کیل می ش��ود گفت: هر 
کدام از این کمیته ها فعالیت هایی را شامل طراحی موزه، 
تعمیر و نگهداری و مرمت ساختمان های موجود و تجهیز 
و بهره برداری از آن برعهده دارند و در نظر اس��ت مسابقه 
بزرگی در س��طح ملی برگزار گردد تا بهترین پیشنهادات 
برای استفاده از این فضای ش��هری تعیین شود.مدیرکل 

راه و شهرس��ازی استان با بیان اینکه در کنار موزه بزرگ 
شهر اصفهان، باید بتوانیم نیازهای شهری مردم را تامین 
کنیم گفت: در نظر اس��ت فضاهای موج��ود باقیمانده از 
کارخانه ریس��باف را حفظ کنی��م و فضای مورد نیاز یک 
چنین فضای شهری را طراحی کنیم و در کنار آن بناهای 
فاخری که هم ماندگار باش��د و متناسب با معماری عصر 

صنعتی باشد در این مجموعه ایجاد کنیم. 

بندرعبلاس- خبرنلگار فرصت املروز- مدیر اداره 
بن��ادر و دریانوردی بندر لنگه از تخلیه نخس��تین محموله 
کانتینری ترانش��یپی در این بندر خبر داد.به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، »محمود صابری« ضم��ن اعالم این خبر افزود: 
پس از رایزنی های مس��تمر و جلس��ات متعدد با صاحبان 
کاال و س��رمایه گذاران در بخش کانتینر، فصل جدید ورود 
چنین محموله های تجاری به بندر لنگه با حضور لندینگ 
کرافت پاس��ارگاد ١4 حاوی کانتینرهای ترانشیپی از بندر 

ش��هید رجایی آغاز شد.وی ادامه داد: این کانتینرها که در 
س��ایزهای 2٠ و 4٠ فوت و به تعداد ١7TEU در بارانداز 
بندرلنگ��ه تخلیه ش��د، در مجموع ح��اوی ٣٠8 تن انواع 
لوازم یدکی خودرو و قطعات جانبی ماش��ین آالت س��بک 
و س��نگین بود.مدیر بنادر غرب استان هرمزگان کانتینری 
ک��ردن عملیات تخلی��ه و بارگی��ری کاال را از اهداف مهم 
 بندر لنگه برش��مرد و گفت: بر اساس سیاست های ابالغی 
عالی ترین مق��ام دریایی و بندری اس��تان هرمزگان و در 
راستای توس��عه فعالیت های این بندر، شیوه و نوع حمل 

کاال مورد توجه می باشد که کانتینری نمودن روند تخلیه 
و بارگیری یک��ی از برنامه های بندر لنگه در فعالیت های 
آت��ی خواه��د بود.صابری اب��راز امیدواری ک��رد، با جذب 
سرمایه گذاران برای حضور در این بخش و دعوت از تجار و 
صاحبان کاال، این روند تسریع شود.گفتنی است، ترانشیپ 
به انتقال کاال از یک وس��یله نقلیه به وس��یله دیگر اطالق 
می ش��ود و در این نوع حم��ل و نقل، جریان انتقال غالبا با 
تخلیه و بارگیری مجدد همراه اس��ت و به دو شکل انتقال 

مستقیم و انتقال غیر مستقیم صورت می گیرد.

بوشلهر- خبرنگار فرصت امروز- با گازرسانی به کلیه شهرهای 
شهرستان دیر شامل آبدان ، دوراهک ، بردستان ، بردخون و دیر ، ١٠٠ 
درصد از جمعیت شهری این شهرستان تحت پوشش گاز طبیعی قرار 
گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر پیرامون اقدامات صورت 
گرفته و در دس��ت اجرا به منظور توسعه گازرسانی در دیر بیان داشت 
: عالوه بر شهرهای یاد شده ،  تا کنون ١١ روستای این شهرستان نیز 
گاز دار شده اند.مهندس غالمعباس حسینی در ادامه افزود: با گازرسانی 
به ش��هرها و روس��تاهای مذکور ، در مجموع ١٠٠72 خانوار شهری و 
١89٠ خانوار روستایی قادر به استفاده از نعمت گاز طبیعی می باشند. 
وی همچنی��ن اظهار داش��ت : هم اکنون نیز عملیات توس��عه 
گازرس��انی ب��ه 9 روس��تای دی��ر ش��امل تنگ خ��وش، آبکش، 

سرمس��تان، جبرانی، گشی، مل گپ، کنارترش��ان و ... در دست اجرا می باشد که از 

این می��ان عملیات بهره برداری از گازرس��انی به تعدادی از این 
روس��تاها تا دهه فجر امس��ال به بهره برداری خواهد رس��ید.

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر در ادامه تصریح نمود 
: در ح��ال حاض��ر بخ��ش قاب��ل توجه��ی از شهرس��تان دیر به 
ش��بکه سراس��ری گاز متصل می باش��د که با اتمام گازرسانی به 
روس��تاهای یاد شده ، جمعیت بیش��تری در این شهر ستان قادر 
به اس��تفاده از نعم��ت گاز خواهن��د بود.مهندس حس��ینی بیان 
داش��ت : گازرس��انی به صنایع این شهرس��تان نیز از روند رو به 
رش��دی برخوردار اس��ت که به طور ش��اخص می ت��وان به آغاز 
عملی��ات گازرس��انی به کارخانه متانول کاوه و س��یراف انرژی به 
عنوان مهمترین طرح های گازرس��انی استان با اعتبار ١2٣2٣٠ 

میلیون ریال اش��اره نمود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد:

معرفی پروژه های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

تأمین سوخت مورد نیاز بخش های مختلف مصرف برای زمستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبرداد

خریداری کارخانه ریسباف اصفهان با هدف ایجاد موزه بزرگ اصفهان

نخستین محموله کانتینری ترانشیپی به بندر لنگه رسید

برخورداری 100 درصدی جمعیت شهری دیر در استان بوشهر از نعمت گاز 

رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز:

توجه به نیروی انسانی در مناطق محروم از اولویت های اساسی سازمان است
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حمل و نقل

نشست صمیمی مدیر عامل شرکت 
گاز استان قزوین با پیمانکاران 

پروژه های اجرایی و خدماتی
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- نشست صمیمی 
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان قزوین با پیمانکاران 
پروژه های اجرایی و خدماتی در صبح روز پنجش��نبه 
مورخ 94/٠9/٠5 در سالن اجتماعات ساختمان ستاد 
این ش��رکت برگزار گردید. به گ��زارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز استان قزوین در این نشست صمیمی که 
چهار س��اعت به طول انجامید ، پیمانکاران تجربیات ، 
مسائل و مش��کالت خود در روند اجرای پروژه ها را با 
فتحعلی نجفی مدیر عامل ش��رکت گاز استان قزوین 
و اعض��ای هیات مدی��ره در میان گذاش��تند.بنابراین 
گزارش در این جلس��ه که به منظور تحلیل و بررسی 
نتایج حاصل از نظر سنجی شش ماهه اول سال 94 از 
پیمانکاران به عنوان بخشی از ذینفعان شرکت صورت 
پذیرفت، مدیرعامل ش��رکت گاز استان قزوین ضمن 
خوشامد گویی به مهمانان ، هدف از تشکیل این جلسه 
را افزایش سطح تعامل دو سویه با پیمانکاران و آگاهی 
از مسائل و مشکالتی دانست که بر پیمانکاران به عنوان 
بازوان اجرایی شرکت گاز فشار می آورد و شرایط کاری 
را برای آنان سخت می کند.وی پیمانکاران و نیروهای 
زی��ر مجموع��ه آنان را قش��ری زحمتکش و ریس��ک 
پذیر دانس��ت که به منظور حمایت حداکثری از آنان، 
فرآیندهای داخلی در شرکت گاز استان باید به گونه ای 
ارتقا یابد که این عزیزان در چارچوب قانون و مقررات 
بتوانند در حداقل زمان ممکن مطالبات و حقوق خود 
را دریافت نمایند.نجفی در ادامه از پیمانکاران حاضر در 
جلسه درخواست نمود موارد و نقطه نظرات خود را به 
صورت صریح و ش��فاف بیان کنند تا ضمن شناسایی 
نق��اط ضع��ف ، بت��وان راهکارهایی برای رف��ع آنان و 
روان سازی فرآیندهای مرتبط یافت.مدیر عامل شرکت 
گاز استان قزوین همچنین برتوجه ویژه به موضوعاتی 
همچون اعتماد سازی ، دقت و سرعت در ارائه خدمات، 
ارتقای سالمت اداری و...در ارتباط با پیمانکاران تاکید 
نمود. در ادامه جلسه مدعوین به بیان مشکالت و ارائه 

پیشنهادات پرداختند.

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته 
بسیج در شرکت آبفار گلستان

گلرگان - خبرنلگار فرصت امروز - مراس��م 
گرامیداش��ت هفته بس��یج  با حضور سرهنگ تناور 
از فرماندهان سپاه پاسداران و کارکنان شرکت آبفار 
گلستان در نمازخانه این ش��رکت برگزار گردید .به 
گ��زارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت، 
س��رهنگ تناور از فرماندهان سپاه پاسداران در این 
مراس��م گفت:بس��یجیان نیروهای مخل��ص خداوند 
هس��تند که از زمان ش��کل گیری خدمات بسیاری 
به انقالب اسالمی ارائه داده اند. وی افزود:بسیج یک 
تشکل و نهاد مردمی با کارکردهای فرهنگی،دینی و 
مذهبی است که نقش بسیار اساسی در حفظ آرمان 
های امام و انقالب اسالمی دارد. وی گفت:بسیجیان 
در دوران دف��اع مق��دس اصلی تری��ن رکن نظامی 
ای��ران در برابر تهاجم نیروهای بعثی به کش��ورمان 
بودند.تن��اور با اش��اره ب��ه اینکه خدمات بس��یج بر 
کسی پوشیده نیس��ت، تصریح کرد: مجاهدت هایی 
که بس��یجیان بدون هیچ چشم داش��تی در مناطق 
گوناگون و عرصه های مختلف انجام می دهند نشان 
از استواری روحی و ثبات عقیده راستین این شجره 

طیبه دارد.

شهردار یاسوج اعام کرد 
وجود 80 پروژه مطالعه شده برای 

سرمایه گذاری در یاسوج 
یاسلوج- خبرنلگار فرصت امروز- ش��هردار 
یاس��وج از راه ان��دازی دفت��ر س��رمایه گ��ذاری در 
ش��هرداری این ش��هر خبر داد و گف��ت: 8٠ پروژه 
مطالعه ش��ده به منظور س��رمایه گذاری در یاس��وج 
وجود دارد. محمدعلی جاوید اظهار داشت: 8٠ پروژه 
اقتصادی که قابلیت س��رمایه گذاری دارد در ش��هر 
یاس��وج شناسایی، مطالعه و در شورای شهر تصویب 
شده اس��ت.وی عنوان کرد: سرمایه گذاران می توانند 
براس��اس اولویت های خود در این پروژه ها به منظور 
مشارکت و سرمایه گذاری فعالیت داشته باشند و در 
این زمینه شهرداری یاس��وج از هیچ گونه همکاری 
برای تس��ریع در روند اجرایی دریغ نمی کند.شهردار 
یاسوج از س��اماندهی پارک جنگلی یاسوج خبر داد 
و اف��زود: بدون مطالع��ه کاری را انجام نمی دهیم و 
اجازه ساخت و ساز تا تهیه طرح را نداریم و به طور 
حت��م بعد از اتمام روند قانونی مقدمات کار عملیات 
اجرایی آغاز می شود.جاوید با اشاره به اینکه فضاهای 
مطلوبی در شهرک توریستی یاسوج)پارک جنگلی( 
پیش بینی می ش��ود، ابراز کرد: برای افزایش درآمد 
پایدار شهرداری یاسوج از طریق شناسایی و اجرایی 
ط��رح های اقتص��ادی توجیه پذیر از هیچ تالش��ی 
فروگذاری نمی ش��ود و در اولویت برنامه های کاری 

مسئوالن شهرداری قرار دارد.

رئیس اداره مخابرات گمیشان 
معرفی شد

گلرگان- خبرنلگار فرصلت امروز- ب��ا حضور 
مهن��دس غالمعل��ی ش��همرادی عضو هی��ات مدیره 
مخابرات گلس��تان ، رئیس اداره مخابرات گمیش��ان 
معرفی ش��د. بعداز بازنشس��تگی س��ید تقی حسینی 
رئیس س��ابق مخابرات گمیشان احمد کلته به عنوان 
رئیس جدید معرفی و مش��غول به کار ش��د .مهندس 
ش��همرادی با تاکید بر تالش بیشتر در جلب رضایت 
مشتری ، ارائه خدمات به موقع را مهم دانست و گفت: 
با همدلی کارکنان و ریاس��ت اداره در خصوص تامین 
نیازهای ارتباطی مش��ترکان در شهرس��تان گمیشان 

همت گمارده شود.

دیدار فرمانده بسیج وزارت نیرو با 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان 
اهلواز- خبرنگار فرصت امروز- س��ردار راحمی 
فرمانده بسیج وزارت نیرو در دیدار با محمود جانقربان 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان پیرامون 
نحوه خدمت رس��انی به زائرین اربعین حسینی تبادل 
نظر کردند .در این دیدارکه با حضورموسی احمدی راد 
مش��اورمدیرعامل در امور ایثارگ��ران و فرمانده پایگاه 
مقاومت بس��یج این ش��رکت برگزارگردید نس��بت به 
برقراری موکب ) اقامتگاه( و خدمت رس��انی به زائرین 
اربعین حس��ینی در مرز چزابه با هماهنگی نهادهای 
امنیتی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تاکید و مقررشد این موکب از یکم آذر ماه  تا یک روز 
بعد از اربعین در منطقه چزابه برقرار باشد .همچنین در 
این جلسه مقرر شد نیاز های خدماتی زائرین از قبیل 
اسکان ، پذیرایی، ناهار ، شام، تامین نیرو فراهم و توسط 
شرکت  برق منطقه ای خوزستان و سایر شرکتهای تابع 
وزارت نیرو در منطقه ارایه شود .گفتنی است هر ساله 
و به مناسبت اربعین ساالر ش��هیدان امام حسین)ع( 
تعداد فراوانی از عاشقان وشیفتگان آن حضرت از نقاط 
مختلف کش��ور از طریق مرزهای  چزابه  و شلمچه در 
استان خوزستان برای شرکت در مراسم های عزاداری 

به کشور عراق سفر می کنند . 

برخورد سلیقه ای در بخش 
فرهنگ و هنر، آسیب رسان است

شهریار- خبرنگار فرصت امروز- نشست بررسی 
مش��کالت هنرمندان و موانع اش��اعه  ه��ر چه بهتر و 
تاثیرگذار تر فرهنگ و هنر در شهرستان شهریار برگزار 
شد. طی نشستی با حضور روسای انجمن های مختلف 
هن��ری، فرهنگ��ی و قر آنی ، موانع پی��ش روی فعاالن 
عرص��ه های هنری و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
در این جلس��ه هر یک از روس��ای انجمن ها به نیاز ها، 
کمبود هاو موانع پیش روی فعالیت مجموعه خود اشاره 
کردند و از مسئوالن شهرستان خواستار همراهی بیشتر 
با نگاه کارشناس��انه تر به مقوله فرهنگ و هنر ش��دند.
عمده ترین در خواست فعاالن هنر از مسئوالن مربوطه، 
تامین فضاه��ای الزم و در عین حال تخصصی برای پر 
داختن و اشاعه امور فرهنگی و هنری بود. از مهمترین 
در خواستهای این افراد می توان به مواردی مانند : توجه 
جدی ش��هرداری ها به امر اطالع رس��انی و تامین و در 
اختی��ار قرار دادن امکانات و فضا ها برای فعالیت بهتر و 
بیشتر ، برخورداری از اسپانسر برای برگزاری جشنواره ها، 
نمایشگاهها و مراسمهاو یا تامین هزینه برگزاری و اجرای 
مراسمها و نمایشگاهها، تشکیل جلسات و نشست های 
حرفه ای و صمیمی با روس��ای انجمن ها، فراهم کردن 
امکانات نرم افزاری فعالیت هنری و فرهنگی، جلوگیری 
از اقدامات موازی در امر هنر، تشکیل کانون هنر مندان 
شهرستان شهریار، انتخاب مدیر بومی برای اداره فرهنگ 
و ارشاد، بهره گیری از نظرات  مشاوره ای پیشکسوتان و 
کارشناسانه هنری در امر احداث مراکز هنری و فرهنگی، 
تش��کیل ش��ورای هنر در سطح شهرس��تان، واگذاری 
مدیریت برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها به هنر مندان، 
ایجاد مکتب تئاتر شهریار، رفع بروکراسی های اداری برای 
انجام کار س��هل و روان، عمل به تفاهم نامه های منعقد 
ش��ده فی مابین هنر مندان و مسئوالن، فرهنگ سازی 
در تغییر نگرش مسئوالن نسبت به امر هنر و فرهنگ، 
کار آمد کردن روابط عمومی ادارات و دس��تگاهها، ثبت 
کانون نویسندگان، تقسیم عادالنه کار فرهنگسراها در 
میان تم��ام گروه های هنری و فرهنگی و چندین مورد 

دیگر ، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
نوسازی خطوط تولید و سرمایه 

درگردش نیازصنایع کوچک استان 
مرکزی است

اراک- خبرنلگار فرصلت املروز- مدیرعامل 
شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی گفت: 
نوس��ازی خطوط تولید و افزایش سرمایه در گردش 
نی��از حیاتی واحدهای کوچک و متوس��ط اس��تان 
مرک��زی اس��ت.مصطفی آمره  اف��زود: بازتعریف در 
س��اختار ش��کل گیری صنعتی در اس��تان مرکزی 
رویکرد نوینی است که نوسازی خطوط تولید، انتقال 
فن��اوری های نوی��ن و اس��تفاده از منابع تخصیصی 
دولت شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد.وی ادامه 
داد: س��اختار ارزش افزوده تولیدات صنعتی اس��تان 
مرکزی بر پایه فعالیت واحدهای کوچک و متوس��ط 
صنعتی بنا شده که حمایت دولت از این واحدها در 
افزایش درآمدهای ناخالص ملی نیز موثر اس��ت.وی 
اظه��ا رکرد: هم اینک ١24 واحد صنایع غذایی، 27 
واحد نساجی، 82 واحد سلولزی، 447 واحد صنایع 
ش��یمیایی، 2١4 واحد صنایع کانی غیر فلزی، 469 
واحد صنایع فلزی، 46 واحد برق و 67 واحد خدماتی 
در شهرکهای صنعتی استان مرکزی مشغول فعالیت 
هس��تند.به گفته آمره ، هم اینک س��ه هزار و ١٠٠ 
واح��د صنعتی دارای پروانه بهره برداری در اس��تان 
مرک��زی وجود دارد که یک ه��زار و 486 واحد آن 
در ش��هرک های و نواحی صنعتی اس��تان مس��تقر 
هس��تند. وی اضاف��ه کرد: با توجه به سیاس��ت های 
کالن مالی و اعتباری دولت در س��ال های پیش��ین 
و تحریم ظالمانه، بس��یاری از واحدهای کوچک این 
استان زیان ده ش��دند که اولویت نخست استراتژی 
مدیریت شهرکهای صنعتی اس��تان مرکزی، امکان 
س��نجی بازگشت مجدد این واحدها به چرخه تولید 
اس��ت.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
مرکزی اضافه کرد: توس��عه خوش��ه ه��ای صنعتی، 
پیگی��ری تخصیص منابع اعتباری صندوق توس��عه 
ملی، تشکل س��ازی صنعتی، نوسازی خطوط تولید 
و تامین بخشی از سرمایه در گردش واحدهای نیمه 
فع��ال دارای توجی��ه اقتصادی از دیگ��ر برنامه های 
پیش رو در ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 

مرکزی است.

عمران

ضمیمه
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