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آب معدنی از جمله پدیده های جالب سیِشل؛ مروارید درشت اقیانوس هند
و جذابی است که از نظر گردشگری 
و پزشـکی همواره مورد توجه قرار 
گرفته اسـت. در کشـور ما بیش از 

550 دهانه چشـمه آب معدنی شناسـایی شـده که از این 
تعداد بیش از 80 چشمه در استان اردبیل واقع شده است و 
به همین جهت منطقه کوهسـتانی اردبیل از مراکز مهم آب 
معدنی و آب گرم کشـور محسوب می شود. مجتمع سبالن: 
مجتمع سبالن بزرگ ترین مرکز آب درمانی خاورمیانه است 

که در داخل شـهر سرعین واقع شـده است. در این 
مجتمع چندین استخر سرپوشیده، حوضچه های...

اینکـه عـازم شـوید،  از  قبـل   1-
کارهای تان را در مبدأ سـر و سامان 
دهیـد؛ قرارهای تان را نهایی کنید، 
مدارکی را که احتیاج دارید مرتب 

کنید، از رزرو قطعی محل اقامت تان مطمئن باشید؛ اگر الزم 
اسـت کاری را به کسـی بسـپارید این کار را بکنید که هم 
وقفه ای در انجام کارها رخ ندهد و هم وقتی به دفتر خودتان 

برمی گردیـد با کوهی از کارهای انجام نشـده مواجه 
نشوید. حتما یکی از همکاران یا اعضای فامیل...

چشمه های آب معدنی 
استان اردبیل

تدارک سفر کاری؛ چرا و 
چگونه؟ 
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معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گفت: این س��ازمان شش تا هشت درصد نرخ سود تسهیالت 
بانکی سرمایه گذاران حوزه گردشگری را به صورت یارانه پرداخت می کند. 

س��عید ش��یرکوند در جمع س��رمایه گذاران حوزه گردش��گری اس��تان 
اصفهان همچنین از عالقه مندی صندوق توس��عه ملی برای ارائه تسهیالت 
ب��ه س��رمایه گذاران این حوزه خب��رداد و افزود: هیأت عام��ل این صندوق 
عالقه مند است به سرمایه گذاران در پروژه های بزرگ گردشگری تسهیالت 

بانکی با نرخ 14 درصد ارائه کند. 
وی با اش��اره به برگزاری نشست مشترک معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هیأت عامل صندوق 
توسعه ملی گفت: برای ارائه تسهیالت بانکی از صندوق توسعه ملی، سازمان 

میراث فرهنگی، 28 طرح به هیأت عامل این صندوق ارائه کرده است. 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی در این بخش 
از سخنان خود که پیرامون تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری س��خن می گفت، اضافه کرد: بازار س��رمایه بهترین روش برای 

تأمین منابع مالی گردشگری است و بازار پول نباید محور قرار گیرد. 
وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن روش ابزاره��ای گوناگ��ون وج��ود دارد که 
س��رمایه گذاران حوزه گردش��گری باید از این ابزاره��ا در قالب قراردادهای 

مختلف استفاده کنند. 
ش��یرکوند، استفاده از سرمایه گذاران خارجی را از دیگر روش های تأمین 
منابع مالی حوزه گردش��گری عنوان و تصریح کرد: استفاده از این منابع به 
زمان زیادی نیاز دارد زیرا س��رمایه گذاران خارجی با بررس��ی شاخص های 

متعدد، اقدام به سرمایه گذاری در کشورها می کنند. 
وی درعی��ن ح��ال تأکی��د کرد: ح��وزه گردش��گری ایران ب��رای جذب 
س��رمایه گذاران خارج��ی از جاذبه ه��ای زیادی برخوردار اس��ت و می تواند 

سرمایه گذاران خارجی زیادی را جذب کند. 
معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری س��ازمان میراث فرهنگی با اشاره به 
اینکه س��رمایه گذار خارجی در اندیشه سود بیشتر است، اضافه کرد: ما نیز 
بای��د بتوانیم براس��اس منافع و مالحظات ملی از س��رمایه های موجود دنیا 

برای رونق گردشگری و افزایش درآمد ارزی و ملی استفاده کنیم. 

وی تصریح کرد: با حضور س��رمایه گذاران خارجی در حوزه گردش��گری 
کش��ور می توانیم از تجربیات آنها برای افزایش درآمد ملی و ارزی از طریق 

رونق گردشگری استفاده کنیم. 

دولت یازدهم برای توسعه و رونق گردشگری اراده دارد 
ش��یرکوند درادام��ه از ع��زم جدی دول��ت یازدهم برای توس��عه صنعت 
گردش��گری س��خن گفت و اف��زود: دولت یازدهم اراده و ع��زم جدی برای 
توس��عه این صنعت پاک دارد و بیانات رئیس جمهوری در سفرهای استانی 

و دیدار با فعاالن اقتصادی و مردم، گواه این مدعاست. 
وی به سخنان رئیس جمهوری پیرامون توسعه و رونق صنعت گردشگری 
کش��ور در دو سال گذشته اش��اره کرد و افزود: دکتر روحانی در این مدت 
بارها بر توسعه و تقویت این صنعت در کشور تأکید کرده اند، درحالی که این 

ایده در کالم هیچ یک از رؤسای جمهور قبلی ظاهر نشده است. 

دولـت یازدهم، بر باورهای غلط در زمینه گردشـگری خط بطالن 
کشید 

معاون توسعه و س��رمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره 
به افزایش روزافزون ورود گردش��گران خارجی به کشور و تأثیرپذیری آنها 
از فرهنگ، تمدن و انقالب اسالمی ایران تصریح کرد: درگذشته باور غلطی 
وجود داش��ت که توسعه گردشگری و ورود گردش��گران خارجی به کشور 
موجب از بین بردن ارزش های فرهنگی و انقالب اس��المی خواهد ش��د اما 

دولت یازدهم معتقد اس��ت، گردش��گر خارجی براس��اس موازین و قوانین 
جمهوری اسالمی وارد کشور می شود و نه تنها هجمه ای به فرهنگ و هویت 
ملی ما وارد نمی کند بلکه تحت تأثیر فرهنگ و تمدن بزرگ کشور و انقالب 

اسالمی قرار می گیرد. 
شیرکوند گفت: گردشگری ابزاری برای معرفی شان و جایگاه ملت ایران 

و صدور ارزش های فرهنگی و انقالب اسالمی است. 

گردشگری وفاق بین المللی ایجاد می کند 
معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری س��ازمان میراث فرهنگی با اشاره به 
اینکه توس��عه گردش��گری وفاق بین المللی ایجاد می کند، تصریح کرد: ما 
در س��ال های گذش��ته برای ایجاد وفاق و اتحاد جهان اس��الم با استفاده از 
گردش��گری اس��المی و مذهبی غفلت کرده ایم و در کشورما پس از انقالب 

اسالمی به این نوع گردشگری توجه جدی نشد. 
وی اظهارک��رد: ای��ران ظرفیت ه��ای عظیمی در گردش��گری فرهنگی، 
مذهبی، طبیعی، ورزش��ی، زیارتی و تاریخی دارد که باید از این ظرفیت ها 

استفاده کند. 
ش��یرکوند رونق صنایع دستی از طریق توس��عه صنعت گردشگری را از 
دیگر مزایای این صنعت بیان کرد و افزود: پرتعداد ترین رش��ته های صنایع 
دس��تی در ایران وجود دارد و توس��عه آنها می تواند اشتغال زایی زیادی به 
همراه داش��ته باشد و آن چیزی که می تواند صنایع دستی ما را رونق دهد، 

گردشگری است. 
وی بااش��اره به درگیری ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، افزود: در چنین 
ش��رایطی گردش��گران فرهنگی و تاریخی جهان به شدت عالقه مند به سفر 
به ایران و دیدار آثار تاریخی ما هس��تند و این یک فرصت برای گردشگری 
ما اس��ت ل��ذا باید در این راس��تا برنامه ریزی های اساس��ی انج��ام دهیم و 

زیرساخت های این صنعت را توسعه دهیم. 
در این جلس��ه تع��دادی از س��رمایه گذاران و فعاالن حوزه گردش��گری 
اس��تان اصفهان با تشریح مشکالت این حوزه، خواس��تار اتخاذ راهکارهای 
مناس��ب برای حل این مشکالت از سوی مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری شدند. 

معاون سازمان میراث فرهنگی: 

پرداخت 6تا 8 درصد نرخ سودبانکی تسهیالت سرمایه گذاران گردشگری به صورت یارانه



3  www.forsatnet.ir یک شنبه 22 آذر 1394ضمیمه شمــاره 392 سفروگردشگری

آب معدنی از جمله پدیده های جالب و جذابی اس��ت 
که از نظر گردشگری و پزشکی همواره مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. در کش��ور ما بیش از 550 دهانه چشمه 
آب معدنی شناس��ایی شده که از این تعداد بیش از 80 
چش��مه در استان اردبیل واقع ش��ده است و به همین 
جه��ت منطقه کوهس��تانی اردبیل از مراک��ز مهم آب 

معدنی و آب گرم کشور محسوب می شود. 
مجتمع سـبالن: مجتمع س��بالن بزرگ ترین مرکز 
آب درمانی خاورمیانه اس��ت که در داخل شهر سرعین 
واق��ع ش��ده اس��ت. در ای��ن مجتمع چندین اس��تخر 
سرپوش��یده، حوضچه های جکوزی، س��ونای خشک و 

بخ��ار، وان های انف��رادی، در دو بخ��ش مردانه و زنانه 
تاسیس شده و عالقمندان می توانند از خدمات پزشکی 
و درمانی این مجتمع نیز بهره مند ش��وند. این مجتمع 
ع��الوه بر برخورداری از تمام امکانات رفاهی دارای یک 

پارکینگ اختصاصی جهت مراجعه کنندگان است. 
آبگـرم گاومیـش گلـی: آبگ��رم گاومی��ش گلی 
پرآب تری��ن چش��مه معدنی س��رعین اس��ت که عالوه 
ب��ر آبدهی باال، از وس��عت زیادی نیز برخوردار اس��ت. 
ای��ن آبگ��رم روی دره ای ق��رار دارد و مراجعه کنندگان 
می توانند در اس��تخری روباز به مس��احت 400 متر با 
عمق 130 سانتی متر ش��نا کنند. دمای آب حدود 46 

درجه س��انتی گراد است و به علت داشتن ترکیب کلرو 
بیکربناته س��دیک و کلس��یک، در درمان بیماری های 
عمومی، سیستم حرکتی )دردهای مزمن روماتیسمی(، 
بیماری های زن��ان، خنازیر و بیماری ه��ای قلبی و نیز 

تقویت عمومی بدن سودمند است. 
مرکـز آب درمانی بِش باجیـالر: مرکز آب درمانی 
بِش باجیالن )پنج خواهران(، دومین آبگرم بزرگ شهر 
سرعین اس��ت و مراجعه کنندگان می توانند از امکانات 
این مجموعه همچون استخر سرپوشیده بزرگ، سونای 
خش��ک و بخار، جکوزی، خدمات پزش��کی و درمانی و 
پارکینگ بهره مند ش��وند. دمای آب استخر حدود 35 

درجه حرارت دارد و کدر و بودار است و کمی مزه ترش 
دارد. از این آبگرم ب��رای درمان بیماری های عمومی و 

تسکین دردهای عصبی و مفصلی استفاده می شود. 
چشمه آب چشم: چش��مه آب چشم یکی دیگر از 
چشمه های س��رعین اس��ت که در مجاورت قهوه خانه 
ممتاز قرار دارد و دمای آن نس��بت به سایر چشمه های 
ش��هر س��رعین کمتر در حدود 21 درجه س��انتی گراد 
است. آب این چش��مه از نظر شیمیایی تقریبا اسیدی 
ب��وده و مزه گ��س دارد و بی بو اس��ت و ب��رای درمان 

بیماری های چشم مناسب است. 
چشـمه آبگرم ژنرال: چش��مه آبگرم ژنرال که به 

گردشگری سالمت در اردبیل

چشمه های آب معدنی استان اردبیل
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نام های یرنال و جنرال نیز خوانده می ش��ود در ش��مال 
ش��هر س��رعین در کنار خیابانی به همین نام واقع شده 
اس��ت. دمای آب این چشمه 43 درجه سانتی گراد است 
و کمی مزه ترش دارد. آب چش��مه ژنرال برای تسکین 
دردهای عضالنی و رماتیس��م مناس��ب است. در جریان 
جنگ جهانی اول هنگام��ی که روس ها آذربایجان را به 
تصرف خود درآورده بودند، یک ژنرال روس��ی در مدت 
اقامت خود به س��رعت با اس��تفاده از آب این چش��مه 
جراح��ات و درد پای خود را بهبود بخش��ید و به همین 

خاطر این چشمه به نام ژنرال معروف شد. 
چشـمه آبگـرم پهنلـو: چش��مه آبگ��رم پهنلو در 
شمالی ترین نقطه شهر سرعین واقع شده است. آب این 
چش��مه 42 درجه سانتی گراد حرارت دارد و متمایل به 
رنگ سبز است. آب این چشمه برای درمان بیماری های 
عمومی و تس��کین دردهای مفصلی و اعصاب مناس��ب 

است. 
چشمه آبگرم ساری سـو: چشمه آبگرم ساری سو 
یکی از چش��مه های ش��هر سرعین اس��ت که خاصیت 
اسیدی دارد و دمای آن 45 درجه سانتی گراد است. آب 
این چش��مه برای درمان دردهای رماتیسمی و مفصلی 
مفید اس��ت و موجب گشاد شدن رگ های خونی و کند 
شدن ضربان قلب می شود. آب معدنی ساری سو فعالیت 

دستگاه گوارش و کلیه را زیاد می کند. 
چشـمه آبگرم قره سـو: چش��مه آبگرم قره سو در 
مجاورت آبگرم س��اری س��و ق��رار دارد و دمای آن 45 
درجه س��انتی گراد است. آب این چشمه بی رنگ بوده و 
مزه گس دارد و برای بهبود دردهای رماتیس��می مفید 

بوده و موجب آرامش اعصاب و روان می شود. 
چشـمه آب معدنی ارجسـتان: روستای ارجستان 
در 21 کیلومت��ری غ��رب اردبیل واقع اس��ت. در مرکز 
روس��تا و نیز در حومه آن چند چشمه آب معدنی سرد 
و گازدار وجود دارد. آب این چش��مه سرد، بی بو و گس 
اس��ت و دمای آن 10 تا 15 درجه سانتی گراد است. آب 

این چش��مه به دو صورت می تواند مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد. یکی به صورت بس��ته بندی ش��ده در بطری های 
1/5 لیتری که توس��ط کارخانه های اطراف روستا برای 
مصرف خوراکی بس��ته بندی می شود و دیگری به صورت 
چش��مه ای دائم��ی که در محل خ��روج آب حوضچه ای 
س��یمانی سرپوش��یده ساخته ش��ده که بعد از پر شدن 
حوضچه، آب به وس��یله لوله ای در قس��مت ش��رقی به 
بیرون س��رازیر شده و مورد استفاده اهالی و گردشگران 

قرار می گیرد. 
چشـمه آب معدنی بوشـلی: چش��مه آب معدنی 
بوش��لی )برجلو( در 500 متری روس��تای بوشلی، در 4 
کیلومتری ش��هر نیر و 40 کیلومتری شهر اردبیل واقع 
شده اس��ت. آب در مظهر چش��مه به صورت جوشان از 
ش��کاف س��نگ های تراورتن خارج می شود و زیاد بودن 
مقدار گاز دی اکس��یدکربن، نش��ان دهنده منشأ عمیق 
آب چشمه اس��ت. آب این چشمه 54درجه سانتی گراد 
ح��رارت دارد و از نظر ظاه��ری زالل و بی رنگ، بی بو و 
کمی شور است. آب این چشمه برای درمان بیماری های 
پوس��تی، بیماری های مزمن زنان، دردهای رماتیسمی، 
بیماری های اعصاب و بیماری های متابولیکی و گوارشی 

مفید است. 
چشـمه قینرجه: چش��مه قینرجه در 4 کیلومتری 
ش��هر نیر و باالتر از چش��مه بوش��لی در مجاورت جاده 
اردبیل- س��راب در پای کوهی واقع شده است. آب این 
چشمه به صورت دائمی و جوشان از زمین خارج می شود 
و دمای آن حدود 65 درجه س��انتی گراد اس��ت. آب از 
نظر ظاهری زالل و بی رنگ بوده و دارای بوی هیدروژن 
سولفورو است. در آب این چشمه امالحی همچون آهن، 
س��یلیس و مواد رادیواکتیو نیز یافت می ش��ود. آب این 
چش��مه برای درمان دردهای سیستم حرکتی )دردهای 
مزمن رماتیسمی و پا(، بیماری های پوستی و زنان مفید 

تشخیص داده شده است. 
چشـمه ایسـتی سـو: چش��مه ایستی س��و در 4 
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کیلومتری شهرستان نیر و یک کیلومتری روستای سقزچی قرار 
دارد و به همین دلیل این چش��مه با نام چش��مه س��قزچی نیز 
خوانده می شود. دمای آب در مظهر چشمه 39 درجه سانتی گراد 
اس��ت و ظاهری زالل و بی رنگ دارد و بی بو و کمی ش��ور است. 
آب این چش��مه برای درمان بیماری های گوارش��ی، بیماری های 
عمومی، اعصاب و سیس��تم حرکتی مفید تش��خیص داده ش��ده 

است. 
چشمه دیپگل: چشمه دیپگل یا دیپ سیز گل در 4 کیلومتری 
ش��هر نیر و یک کیلومتری روس��تای سقزچی در نزدیکی چشمه 
ایستی سو واقع شده است. دمای آب در مظهر چشمه حدود 30 
درجه س��انتی گراد است و ظاهری ش��فاف، بی رنگ دارد و بی بو 
و کمی ش��ور است. از آب این چش��مه برای درمان بیماری های 
مفاصل، گوارشی و متابولیکی و دردهای عصبی استفاده می شود. 
چشـمه آب معدنـی بیله دره: چش��مه آب معدنی بیله دره 
در 3 کیلومتری ش��مال س��رعین در دره ای واقع شده و از نقاط 
مختلف از زمین خارج می ش��ود. اطراف این چشمه را رسوب های 
آبرفت��ی حاصل از تخریب و تجزیه س��نگ های آذرین و س��خت 

فرا گرفته است. 
چشـمه گل علی: چش��مه گل علی در روستای ویال درق در 
باالی تپه ای واقع ش��ده است. آب این چشمه درون حوضی جمع 
شده و دمای آن 17 درجه سانتی گراد است و ظاهری کامال زالل 
دارد. آب این چش��مه برای درمان بیماری های دستگاه گوارش و 
کلیه مناس��ب اس��ت. در فاصله 50 متری از این چشمه، چشمه 

دیگری قرار دارد. 
چشـمه قره شـیران: چش��مه قره شیران در روس��تای قره 
ش��یران در 5 کیلومتری شهر نیر واقع شده است. آب این چشمه 
تقریبا کدر، کمی ش��ور و بودار است. آب این چشمه برای درمان 
دردهای مفاصل، رماتیس��م و امراض پوس��تی توسط اهالی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
چشـمه آبگرم قوتور سویی الهرود: چش��مه قوتور سویی 
یکی از مش��هورترین چشمه های مشگین ش��هر است که در 25 
کیلومتری الهرود و 48 کیلومتری مش��گین شهر قرار دارد. آب 
این چشمه از نظر ظاهری زالل، شفاف، کمی ترش مزه، بی رنگ 
و بودار اس��ت. دمای آب این چشمه 35 درجه و به دلیل داشتن 
گوگرد، بس��یار اسیدی است و برای درمان بیماری های پوستی و 

چربی مفید است اما استفاده بیش از 45 دقیقه از این آب در هر 
نوبت به دلیل وجود گازهای سمی خطرناک است. 

چشـمه یل سوئی وکیل آباد: این چشمه یکی از چشمه های 
آب معدنی روس��تای وکیل آباد است که در 28 کیلومتری شمال 
غرب شهرستان اردبیل قرار دارد. ارتفاع این چشمه از سطح دریا 
1700 متر و آبدهی آن کم و حدود 2 لیتر در ثانیه اس��ت. دمای 
آب در مظهر حدود 30 درجه س��انتی گراد بوده و از نظر ظاهری 
ش��فاف، کمی ترش مزه و بی رنگ اس��ت. در اطراف این چش��مه 
بوی ش��دید هیدروژن س��ولفوره به مشام می رسد. این چشمه به 
علت داش��تن گوگ��رد برای درمان بیماری های پوس��تی و اگزما، 
بواسیر، ناراحتی های عصبی و دردهای مزمن رماتیسمی استفاده 

می شود. 
چشـمه  آب معدنی یدی بلوک: این چشمه در 3 کیلومتری 
وکیل آباد واقع ش��ده اس��ت. آب این چش��مه به ط��ور دائمی و 
جوش��ان جریان دارد و دمای آن 32 درجه بوده و مزه آن گس و 
رنگ آن مایل به آبی و بودار اس��ت. آب این چش��مه برای درمان 
بیماری های پوس��تی و دردهای مفصلی مفید اس��ت. چشمه آب 

معدنی یدی بلوک دارای هفت دهانه است. 
چشـمه ازناو: ازناو یا ازنو منطقه ای کوهس��تانی است که در 
جنوب شهر خلخال واقع شده است. بلندترین نقطه این محدوده 
قله ازنو اس��ت که در 2350متر از س��طح دریا ارتف��اع دارد و از 
دامنه ضلع غربی این قله و از ارتفاع حدود 1900متری چش��مه 
آبی گوارا و خنک خارج می ش��ود که به چشمه ازناو شهرت دارد. 
به س��بب وجود پن��ج غار طبیعی بزرگ و کوچک در س��ازه های 
آهکی، ش��رایط زیستگاهی بسیار مناس��ب برای کبک، کل و بز 

وحشی وجود دارد. 
چشـمه میرعدیل: چش��مه میرعدیل یا میرع��ادل از جمله 
چش��مه های پرآب و گوارا همراه با مناظر و چشم اندازهای بدیع 
شهرستان خلخال است که در شمال شرقی روستای اندبیل قرار 
دارد. چش��مه میرعدیل در ارتفاع حدود 2000 متری ضلع غربی 
رش��ته ارتفاعات باغرو واقع ش��ده است. چشمه خلخال: چشمه 
آب گرم خلخال در 22 کیلومتری شمال غربی هروآباد به فاصله 
96 کیلومتری میانه از زمین خارج می ش��ود. آب گرم خلخال از 
دسته آب های بی کربناته سدیک گرم و گازدار است که در درمان 

بیماری های مفصلی و رماتیسم موثر است. 



6 www.forsatnet.irضمیمه شمــاره 392سفروگردشگری یک شنبه 22 آذر 1394

چش��مان تان را ببندید و فقط تصور کنید در حال اس��تراحت در ساحلی با 
ش��ن های سپید هس��تید که دور تا دور آن را آب های زاللی احاطه کرده اند و 
در پش��ت آن تپه های سرسبز و تخته س��نگ هایی با شیب مالیم قرار دارد. در 
سرزمین سیشل تصورات شما از چنین بهشتی فراتر از مطالب محدود به یک 
بروشور رسیده و به واقعیت می پیوندد. سیشل با داشتن مناظری رویایی، بدون 

شک مقصد مناسبی برای ماه عسل زوج های جوان است اما اگر دنبال چیزی 
بیشتر از حمام آفتاب و منظره رمانتیک هستید، این مجمع الجزایر فعالیت های 
ورزش��ی و س��رگرم کننده بسیاری به شما پیش��نهاد می دهد. در اینجا شما با 
برنامه هایی مثل پیاده روی در جنگل و ساحل، گشت با قایق، شیرجه و غواصی، 
س��رگرم خواهید شد. گردش در طبیعت سیشل طرفداران بسیاری دارد که از 

آن جمله می توان به برنامه های گشت پارک های دریایی و اماکن حفاظت شده 
طبیعی مملو از گونه های بومی اشاره کرد. هزینه سفر به جزیره سیشل از آنچه 
فکر می کنید ارزان تر است. در اینجا، در کنار هتل های لوکس، مسافرخانه های 
خانوادگی نیز یافت می شود که با فراهم آوردن امکانات پذیرایی بسیار مناسبی، 
این امکان را برای شما فراهم می کند تا بتوانید خود را در محیطی کامال بومی 

سیِشل؛ مروارید درشت اقیانوس هند
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و متفاوت بیابید. 

جغرافیای سیشل
سیشل متشکل از 115 جزیره گرانیتی و مرجانی است که بین 4 و 10 درجه 
جنوب خط استوا، در فاصله 480 تا 1600 کیلومتری ساحل شرق آفریقا و در 
غرب اقیانوس هند واقع شده است. مساحت این جمهوری 455 کیلومتر مربع 
بوده و شامل منطقه اقتصادی منحصر به فردی به وسعت 1.4 میلیون کیلومتر 
مربع اس��ت. این مجمع الجزایر تصویرگر زیبایی، آرامش و هارمونی ابدی بوده 
و س��واحل آن اهمیت جهانی دارند. همچنین تنوع فوق العاده زیس��تگاهی در 
آن، از جنگل های انبوه گرفته تا اقیانوس آبی و گرمش، در دنیا مشهور است. 

از بی��ن 115 جزیره، 41جزی��ره داخلی، قدیمی تری��ن جزیره های گرانیتی 
اقیانوس��ی ک��ره زمین را تش��کیل می دهند. در حالی که از می��ان 74 جزیره 
دیگر پنج جزیره مرجانی، کوچک و صخره ای هستند که به آنها جزایر خارجی 
گفته می ش��ود. سیش��ل دارای دو جاذبه طبیعی ثبت شده در سازمان جهانی 
یونسکو است که عبارتند از: دره َوله ُد ِمۀ افسانه ای )Vallée de Mai(، واقع 
در جزیره پراس��الن، جایی که نوع نادری از می��وه نارگیل روی درختان نخل 
کهنس��ال رش��د کرده اند و دومین آن آلدابرا )Aldabra(، بزرگ ترین جزیره 
مرجانی که نخستین بار توسط دریانوردان عرب در قرن نهم پس از میالد کشف 
شد. زیبایی های طبیعی و بکر سیش��ل به همراه سفرهای ماجراجویانه آن که 
نفس در س��ینه ش��ما حبس می کند، انتخابی بی نظیر برای گذران تعطیالت 

است. 

آب و هوای سیشل
آب و هوای سیشل همیشه گرم و مطلوب بوده و هرگز به حد گرما یا سرمای 
آزاردهنده ای نمی رس��د. دمای هوای سیش��ل در زمستان به ندرت به کمتر از 
24درجه سانتیگراد می رسد و در تابستان هم از 32درجه باالتر نمی رود. تمامی 
جزایر سیش��ل به غیر  از دوردس��ت ترین جزیره های جنوب��ی آن، در خارج از 
کمربند توفان قرار گرفته اند. تمامی این ش��رایط دست در دست هم داده اند تا 
سیشل را به مقصدی مناسب برای دوستداران و عالقه مندان خورشید و ساحل 
در تمام طول سال تبدیل کنند. در ماه های نوامبر تا مارس این جزایر معموال به 
دلیل وزش بادهای شمال غربی خنک ترند. میانگین سرعت بادها به 15 تا 22 
کیلومتر در ساعت می رسد. در این زمان دریا آرام تر و هوا گرم و مرطوب است. 
ماه های دسامبر تا فوریه میانگین بارش در مقایسه با ماه های دیگر سال بیشتر 
است. میانگین روزهای بارانی با بیش از یک میلیمتر بارش یا بیشتر به ترتیب 

به 18، 17 و 11 روز در ماه های دس��امبر، ژانویه و فوریه می رس��د. همچنین 
در این ماه ها آسمان نیمه ابری بوده و آفتاب کمتری می تابد. گرم ترین ماه های 
سال دسامبر تا آوریل هستند. در این بازه زمانی رطوبت هوا به حداکثر میزان 
خود یعنی در حدود 80درصد می رس��د. ماه های می  تا اکتبر هوا خش��ک تر، 
خنک تر و دریا، به خصوص در س��واحل جنوب شرقی زنده تر است. سرعت باد 
در این موقع از سال به 19 تا 37 کیلومتر در ساعت رسیده و میانگین روزهای 
بارانی 11 روز اس��ت. در ضمن مدت زمان تابش آفتاب هم بیش��تر است. این 

روزهای بدون باران معموال دو هفته یا بیشتر طول می کشند. 

تاریخ سیشل
تاریخ نخس��تین سکونت در سیشل به س��ال 1770، زمانی که ساکنین آن 
فرانس��وی ها ب��وده و رهبری گروه ه��ای کوچکی از سفیدپوس��تان، هندیان و 
آفریقایی ها را به عهده داشتند، بازمی گردد. جزایر سیشل که تا زمان شکست 

ناپلئون در واتر لو تحت کنترل فرانسوی ها بود، در سال 1814 با جمعیتی بالغ 
ب��ر 3500 نفر طبق عهدنامه پاریس، به دولت بریتانیای کبیر واگذار ش��د. در 
این دوره سیشل از یک سوتحت تاثیر سیاست های روشنفکرانه مدیرانی نظیر 
»پیئر پواور«، فرماندار کو ُد کانسی )Queau de Quinssy( بود و از سوی 
دیگر پیامد های انقالب فرانس��ه را تجربه می کرد. تا سال 1825 جمعیت این 
جزیره که تحت سلطه بریتانیایی ها بود، به 7000 نفر رسید. در این زمان مزارع 
شروع به تولید محصوالت مهمی مانند نارگیل، دانه های غذایی، پنبه و نیشکر 

پرداختند و ویکتوریا به عنوان پایتخت سیشل انتخاب شد. 
سیش��ل در س��ال 1976 از دولت بریتانیا اس��تقالل یاف��ت و به عنوان یک 
جمهوری مستقل در جمع کشورها معرفی شد. به دنبال اجرای قوانین حزبی 
توس��ط آقای فرانس آلبرت رنه، رئیس جمهور وقت، در چهارم دس��امبر سال 
1991، دولت بازگش��ت به سیس��تم چند حزبی را رس��ما اعالم کرد. در سال 
1993 در نخستین انتخابات ریاست جمهوری که تحت نظارت قانون اساسی 
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جدید برگزار شد، آقای آلبرت رنه، بار دیگر به پیروزی رسید. همچنین او، در 
سال های 1998 و 2003 و تا قبل از واگذاری ریاست جمهوری به جمیز میشل 

در سال 2004، چهره پیروز انتخابات بود. 

دولت سیشل
جمهوری سیش��ل از یک سیستم سیاس��ی چند حزبی با یک رئیس جمهور، 
به عنوان رئیس قوه مجریه و دولت، تشکیل شده است. رهبری کابینه که متشکل 
از 13 وزیر و نخست وزیر است، بر عهده رئیس جمهور است. جمهوری سیشل عضو 
س��ازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و کشورهای فرانسه زبان است. این کشور در 
پاریس، نیویورک، بروکس��ل، آدیس آبابا، ابوظبی، دهلی نو، پکن، پریتوریا و لندن 
سفارت دارد. همچنین در تعداد زیادی از کشورهای جهان دارای کنسولگری است. 

مردم سیشل
امروزه سیش��ل حدود 90000 نف��ر جمعیت دارد که ش��امل قومیت های 
گوناگونی اس��ت. از گذشته تاکنون جزایر این کش��ور، ملت های گوناگونی را 
از چهار گوش��ه جهان به سوی خود کشانده است که از جمله آنها می توان به 
برده های آزاد ش��ده، ش��هروندان اروپایی، تبعیدی های سیاسی، ماجراجویان، 
تاج��ران فارس، عرب، چینی و هندی اش��اره کرد. این تنوع ملیتی و قومیتی 

تاثیر ویژه ای در جامعه آرام ولی با نشاط سیشل داشته است. 

زبان سیشل
زبان های کریول )از زیرش��اخه های زبان فرانس��وی(، انگلیس��ی و فرانسه، 
زبان های رایج در سیشل هستند. همچنین بسیاری از سیشلی ها زبان ایتالیایی 

و آلمانی را به راحتی صحبت می کنند. 

مذهب سیشل
مذهب کاتولیک روم، مذهب اول در سیش��ل است اما کلیساهای انگلیسی، 
از مذهب پروتستان پیروی می کنند. عبادتگاه های سایر اقلیت های مذهبی هم 
در سیشل یافت می شود. مس��یحیان در کنار مسلمانان، هندوها و بهاییان با 

صلح و صفا در ماهه، پراسل و الدیگ زندگی می کنند. 

تفریح در سیشل
ورزش گلف 

سیش��ل جزء آن دسته از معدود اماکنی اس��ت که در آن می توان در کنار 

لذت بردن از مناظر طبیعی شگفت انگیز، به انواع ورزش های مورد عالقه خود 
پرداخت. در سیشل، بازی گلف در زیر آسمان الجوردی و در محاصره مناظر 
کوهس��تانی و پهنه آبی اقیانوس، به بازی در ی��ک دنیای خیالی و غیرواقعی 
 Anse( ش��باهت دارد. در ش��رق خط س��احلی جزیره ماهه، در آنس  اُ پان
Aux Pins(، زمین گلف 4922 یاردی و 9 س��وراخه، در حاشیه کوهستان 
واقع شده است که دارای کافه تریا و دوره های آموزشی بوده و در تمام طول 
س��ال در دسترس عموم است. زمین گلف 18سوراخۀ سیشل در جزیرۀ اُرور 
)Aurore(، در ش��مال شرق خط س��احلی جزیرۀ ماهه قرار دارد. زمین 18 
س��وراخه دیگری هم در تفریگاه )Lemuria( در جزیرۀ پراسالن واقع شده 
است. مهم نیس��ت که تازه کار هستید یا حرفه ای؛ سیشل ترکیب بی نظیری 
اس��ت از زیبایی های طبیعت، ورزش و اس��تراحت که تمام امکانات رفاهی را 

برای شما فراهم می کند. 

شنا و غواصی 
موج سواری در ماهه، پراسالن و الدیگ بسیار پرطرفدار است اما باید مراقب 
محدوده صخره ها باش��ید. همچنین کایت سواری نیز به خصوص در زمان هایی 
که باد می وزد، بس��یار محبوب اس��ت. برای تجربه هیج��ان روی اقیانوس، به 
س��احل بایی وال��ون رفته و از ورزش های آبی نظیر اس��کی روی آب، پرش با 
چتر نجات، جت اس��کی و. . . لذت ببرید. ورزش های آبی بدون موتور عمدتا 
در هتل ها ارائه می ش��ود. از سواحل ش��لوغ فاصله گرفته و به آغوش گرم آب 
فیروزه ای رن��گ و زالل اقیان��وس بیایید. رویای خود از یک جزیرۀ اس��توایی 

بی نقص را در سرزمین همیشه تابستان سیشل زندگی کنید. 

ماهیگیری 
مجمع الجزایر سیش��ل شامل 115 جزیره اس��ت که به طرز شگفت انگیزی 
دس��ت نخورده باقی مانده اند و فارغ از هرگونه دخالت های بش��ری، در بستر 
اقیان��وس هن��د آرمیده ان��د. ماهیگی��ری در آب های نیلگون سیش��ل نهایت 
س��رگرمی و ل��ذت را برای حرفه ای ها به ارمغان م��ی آورد و اگر در این زمینه 
خوش شانس باشید، می توانید نام خود را در کتاب رکوردها ثبت کنید. جزایر 
سیشل به خاطر داشتن تنوع وس��یعی از گونه های ماهی به قطب ماهیگیری 
تبدیل شده و در طول سال چندین مسابقه ماهیگیری بین المللی و محلی در 
آن برگزار می ش��ود. انواع ماهی هایی مانند واهو، شمش��یرماهی، کوترماهیان، 
تروالی، دورادو )طالیی(، تن، اره ماهی، منقارکوتاه داکوتای جنوبی، امبرجک، 
رینبوران��ر و مارلی��ن راه راه در آب ه��ای این منطقه یافت می ش��وند. نتیجه 

روش های سنتی در ماهیگیری شما را غافلگیر خواهد کرد. همچنین آب های 
اطراف جزایر سیشل، از مراکز تجمع قزل آالی آب شور نیز است. 

کلیسای کاتولیک آبشار
این کلیس��ا به عنوان جواهری در میان کلیساهای کاتولیک سیشل شناخته 
می شود. کسانی که از سمت دریا به این منطقه می آیند، از دیدن مناظر بسیار 

زیبایی در مسیر راه خود، لذت خواهند برد. 

باغ گیاه شناسی سیشل
تنوع وسیع و ش��گفت انگیزی از گیاهان را در این باغ گیاه شناسی می توان 
یافت. باغچه های 15 هکتاری این باغ ش��امل چندی��ن گونه از گیاهان بومی 

سیشل است. 

آبنمای جشن الماس
در زمانی که سیشل یکی از مستعمرات بریتانیای کبیر بود )1811-1976(، 
این آبنما به منظور ادای احترام به ملکه ویکتوریا س��اخته شد. آبنمای جشن 
الماس در خیابان اس��تقالل و روبه روی س��اختمان اصلی دادگاه سیشل واقع 

شده است. 

بنای یادبود »صدای ملت«
این یادبود در پنجم ژوئن 2008 پایه گذاری ش��د و در 18 ژوئن، در جشن 
ملی سیشل رونمایی شد. در زبان کریولی این بنا »صدای ملت سیشل« نامیده 
می ش��ود. بنای »صدای مل��ت« که در پارک صلح قرار دارد نماد غول آس��ای 

سیشل است. 

بنای یادبود جشن های 200 ساله
در تقاطع خیابان اس��تقالل و خیابان 5 ژوئن بنایی واقع ش��ده که در سال 
1978، یعنی زمانی که 200 سال از مسکونی شدن جزیرۀ سیشل می گذشت، 
س��اخته شده است. این بنا، یادآور سکونت اقوام گوناگون اروپایی، آفریقایی و 

آسیایی در طول 200 سال، در سیشل است. 

بنای یادبود اتحاد
این بن��ا در مجاورت کتابخانۀ ملی در ویکتوریا، در امتداد چهارراهی که به 
خیابان 5 ژوئن منتهی می ش��ود، واقع ش��ده است. یادبود اتحاد، نشانگر چهار 
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ستون اقتصادی سیشل، یعنی گردشگری، کشاورزی، ماهیگیری و تجارت های 
کوچک است. 

برج ساعت ویکتوریا
برج س��اعت ویکتوریا بین تقاطع خیابان اس��تقالل و خانه دولت قرار گرفته 
اس��ت. این برج از اماکن برجسته ماهه، پایتخت کوچک سیشل است. هرچند 
در طول سالیان متمادی ساختمان های اطراف این بنا تغییرات بسیاری داشته 
و هم اکنون معماری های مدرنی دارند، با این حال میدان س��اعت تقریبا دست 
نخورده باقی مانده اس��ت. برج ساعت سیشل به تقلید از برجی که در ابتدا در 
س��ال 1897 در لندن و در تقاطع خیابان ویکتوریا بنا ش��ده بود، ساخته شده 
اس��ت. فرماندار سیش��ل »ِسر ارنس��ت بکهام« که در بازدید از لندن از این بنا 
خوش��ش آمده بود، در سال 1903 دس��تور ساخت مشابه آن را در سیشل به 

احترام ملکه ویکتوریا داد. 

اطالعات ضروری برای مسافرین سیشل
تبدیل ارز در سیشـل: واحد پول سیشل روپیه است، اما شما می توانید 
از واحدهای ارزی معتبر جهان در این کشور استفاده کنید. اینکه هزینه های 
خود را با کدام واحد پولی پرداخت کنید، کامال به انتخاب شما بستگی دارد. 
نرخ تبادالت ارز در سیش��ل ممکن است از بانکی به بانک دیگر متغیر باشد. 
تبدی��ل ارزهای دیگر به روپی��ه حتما باید در بانک ها و تحت نظر دفاتر مجاز 

انجام گیرد. 
سـالمت و خدمات و مالحظات پزشکی در سیشل: تمامی افراد باالی 
یک سال که از نقاط آلوده به بیماری های واگیردار )آمریکای جنوبی و آفریقا( 
به سیشل سفر می کنند باید مدارک معتبر واکسیناسیون تب زرد ارائه دهند. 
در سیشل خطر ابتال به ماالریا و تب زرد وجود ندارد. کلینیک های پزشکی در 
جزیرۀ ماهه، پراسالن و الدیگ مستقر بوده و داروخانه های عمومی در تمامی 

جزایر این کشور خدمات ارائه می دهند. 
ساعت کار دفاتر تجاری در سیشل: به طور معمول، ساعت کاری مراکز 
تجاری و فروش��گاه ها، از ساعت هش��ت صبح تا چهار بعد از ظهر است. بعضی 
از فروشگاه های خارج از پایتخت تا ساعت هفت بعد از ظهر هم دایرند. عموما 
بانک ها دوش��نبه تا جمعه از س��اعت 8 تا 16 و ش��نبه ها از 8 تا 11 دایر است 
در همه بانک ها تبدیل ارز انجام می ش��ود و کمیس��یون کمی در آنها محاسبه 

می شود. برای تبدیل ارز حتما پاسپورت خود را به همراه داشته باشید. 
زبان در سیشل: زبان رسمی سیشل فرانسه، انگلیسی و کریول است 

مذهب مردمان سیشـل: اکثر مردم سیشل مسیحیان کاتولیک هستند. 
در ماهه، پراس��الن و الدیگ مذهب پروتس��تان نیز پیروان��ی دارد که در کنار 

مسلمانان، هندوها و بهایی ها زندگی می کنند. 
مراکز خرید در سیشـل: فروش��گاه ها در روزهای هفته از ساعت 9 تا 16 
و روزهای ش��نبه از ساعت 8 تا 12 مشغول به کار هستند. اکثر فروشگاه ها در 

ویکتوریا روزهای شنبه تعطیل هستند. 
تاکسـی ها در سیشل: تاکسی های مستقر در ماهه، پراسالن و به خصوص 
در الدیگ، خدمات مناس��بی ارائه می دهند. ش��ما می توانید در محدوده های 
تعیین ش��ده تاکسی کرایه کنید یا مستقیما با یک راننده تماس بگیرید. برای 
پرداخت کرایه هم می توانید پیش��نهاد استفاده از تاکسی متر را دهید یا اینکه 
درباره آن با راننده توافق کنید. بعضی از تاکس��ی ها هم مش��تری های خود را، 

طبق تعرفه های مشخصی به گشت و گذار در شهر می برند. 

اتوبوس ها در سیشـل: خدمات شرکت اتوبوسرانی در ماهه و پراسالن در 
طول روز، بین س��اعت 5:30 تا 19 اس��ت. در روزهای آخر هفته هر 30دقیقه 
یکبار، از بیشتر مناطق ماهه به سمت ویکتوریا اتوبوس حرکت می کند. جدول 
زمانی حرکت اتوبوس ها، از ایس��تگاه مرکزی یا دفاتر گردش��گری محلی قابل 

تهیه است. 
پول رایج در سیشـل: پول محلی اینجا، روپیۀ سیشل )Sr( است. هر یک 
روپیه معادل 100 سنت است. اسکناس ها 10، 25، 50، 100 و 500 روپیه ای 
بوده و س��که ها از پنج س��نت به پایین هستند. در سیش��ل پول اکثر کشورها 

رایج است. 
 وضعیت آب آشـامیدنی در سیشـل: در ماهه و پراسالن آب لوله کشی 
قابل آش��امیدن است. در جزیره های دیگر نیز بطری های آب معدنی به منظور 

تامین آب آشامیدنی در اختیار عموم قرار می گیرد.ر
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پیش از رفتن
1- قبل از اینکه عازم ش��وید، کارهای تان را در مبدأ 
سر و سامان دهید؛ قرارهای تان را نهایی کنید، مدارکی 
را ک��ه احتیاج دارید مرتب کنی��د، از رزرو قطعی محل 
اقامت تان مطمئن باش��ید؛ اگر الزم اس��ت کاری را به 
کسی بسپارید این کار را بکنید که هم وقفه ای در انجام 
کارها رخ ندهد و هم وقتی به دفتر خودتان برمی گردید 
با کوهی از کارهای انجام نش��ده مواجه نش��وید. حتما 
یکی از همکاران یا اعضای فامیل را  )که باید صددرصد 
مورد اطمینان شما باشند( در جریان حساب های مالی 

خود قرار دهید. 
2- با اینکه خانواده ش��ما از موفقیت تان خوش��حال 
خواهند ش��د ولی یادتان باشد آنها دوست دارند شما را 
در کنارشان داشته باشند. اگر سفرهای کاری شما زیاد 
اس��ت، مطمئن باش��ید که وقت کافی برای بودن کنار 
آنها دارید؛ اگر فرزند دارید باید بیشتر به او توجه کنید. 
3- مدارک مهم کاری را که باید همراه داشته باشید، 
الزم نیس��ت حتما چند تا کپی کاغذی بگیرید و کیف 
دس��تی تان را سنگین کنید؛ می توانید همه را روی یک 
Flash Memory کوچک ذخیره کنید؛ اگر به پرینت 
کاغذی نیازی بود به هر حال همه جا یک دستگاه کپی 

هست. 
4- نس��بت به تعطیالت کاری مقصد آگاهی داش��ته 
باشید. این اطالعات را می توانید از افرادی که با آنها در 

کشور مقصد کار می کنید، بگیرید. 
5- ابزارهایی که خوب اس��ت را همراه داشته باشید، 
مثل Hard Disk برای ذخیره  اس��ناد و مدارکی که 

قرار اس��ت جابه جا کنید؛ Flash Memory  هم در 
حجم کوچک تر همان کار هارد دیس��ک ها را برای تان 
انجام می دهد؛ ش��ارژر وسایل الکترونیکی؛ باتری اضافه 
برای موبایل یا وس��ایل الکترونیک��ی دیگری که همراه 

داری��د. businesstravelbag  وقت بس��یار زیادی 
در فرودگاه ه��ا ص��رف منتظر ش��دن جه��ت دریافت 
چمدان از قس��مت بار می شود. بنابراین اگر سفر کاری 
زی��اد می روید در صورت امکان از س��اک های چرخ دار  

)TROLLEY(  ب��ا س��ایز مناس��ب جهت ب��ردن با 
خود به داخل هواپیما اس��تفاده کنید. اس��تاندارد سایز 
این س��اک ها معموال در وب س��ایت ها و دفاتر ش��رکت 

هواپیمایی شرح داده شده است. 

تدارک سفر کاری؛ چرا و چگونه؟ 
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6- به غیر از ابزار الکترونیکی، توی کیف تان دستمال 
کاغذی و چسب زخم حتما بگذارید. اگرچه وقتی سفر 
کاری می روی��د زیاد جنب و ج��وش ندارید و احتمال 
اینکه آسیب ببینید تقریبا صفر در صد است ولی به هر 

حال گاهی کاغذ هم دست را می خراشد. 
7- خوب است یک لیست از برنامه هایی که قرار است 
در کش��ور مقصد داشته باش��ید، تهیه کنید. اصطالحا 
به آن چک لیس��ت می گویند. چک لیست به شما کمک 
می کند کارهای تان را ب��ه ترتیب دنبال کنید و چیزی 
ه��م از قلم نیفتد؛ این باعث می ش��ود ذه��ن آرام تری 

داشته باشید. 
8- وقتی به قصد کار سفر می کنید، استرس بیشتری 
دارید. قرار نیس��ت بروید چند روزی را خوش بگذرانید 
و برگردید، ممکن اس��ت تمام حرفه و شغل تان به این 
س��فر وابسته باشد. سعی کنید با تمرکز ذهنی و مرتب 
نگه داش��تن همه چیز، مراقب اعصاب تان باشید. هر چه 
اس��ترس تان کم تر باش��د، راحت تر می توانید اوضاع را 
کنترل کنی��د و اتفاقات را آن طور که می خواهید پیش 

ببرید. 
9- از اختالف زمانی خودتان با کش��ور مقصد آگاهی 

داش��ته باش��ید. س��عی کنید یکی دو روز قبل از سفر، 
خواب ت��ان را با س��اعت مقصد مرتب کنی��د که خیلی 
با مش��کل کم خوابی و خس��تگی مواجه نشوید. از توی 
هواپیما ساعت تان را به وقت محلی مقصد تنظیم کنید، 
هر چه زودتر به شرایط محلی مقصد عادت کنید، سفر 

راحت تری خواهید داشت. 
10- سعی کنید پروازهای مستقیم را انتخاب کنید؛ 
چون معطل شدن توی فرودگاه بعضی وقت ها سخت تر 
و خسته کننده تر از پرواز طوالنی  مدت است. به هر حال 
که باید این راه را بروید، این طوری با پرواز مستقیم پول 

کم تری هم می پردازید. 
پس از رسیدن به مقصد

11- بهتر اس��ت س��اعت پروازی را انتخاب کنید که 
مطمئن باش��ید شب به مقصد نمی رس��ید. در روشنی 
روز امکان بیش��تری برای دیدن خیابان ها و پیداکردن 
آدرس دارید. گاهی وقت ها تاکسی هم در شب سخت تر 
پیدا می کنید. به هیچ وجه س��وار ماش��ین هایی که آرم 
Taxi ندارند، نش��وید. ش��اید هزین��ه کم تری پرداخت 
کنید ولی احتمال اینکه مورد سرقت قرار بگیرید یا هر 

اتفاق ناگوار دیگری، کم نیست. 
12- اگر از وضع خیابان ها و ترافیک آن ش��هر اطالع 
زیادی ندارید، س��عی کنید نزدی��ک به جاهایی که کار 
دارید و قرار اس��ت بیشتر رفت و آمد کنید، هتل بگیرید. 
عالوه بر اینک��ه در هزینه حمل و نقل ت��ان صرفه جویی 
کرده اید، اس��ترس دیر رس��یدن به قرارهای تان را هم 

نخواهید داشت. 
13- اگر س��فر کاری زیاد می روید، بهتر است عادت 
بیدار شدن با ساعت زنگ دار اتاق خواب تان را فراموش 
کنی��د. خودتان را ب��ا زنگ س��اعت موبایل ت��ان برای 

بیدارشدن یا هشدار زمان های خاص وفق دهید. 
businesstraveller -14 ش��ما قرار است با مردم 
این کشور کار کنید و دادوستد داشته باشید، پس باید 
بیشتر مواظب رعایت قوانین و احترام به شخصیت های 

مهم سرزمین میزبان تان باشید. 

15- ممکن اس��ت ب��ه خاطر اختالف زمان یا فش��ار 
زیاد کارهای تان، نتوانی��د در وقت معینی غذا بخورید؛ 
بد نیست یکی دو تا ش��کالت همراه تان باشد. شکالت 
هم استرس شما را کاهش می دهد و هم می تواند کمی 

بیشتر جلوی گرسنه شدن تان را بگیرد. 
16- اگ��ر رژیم غذایی خاصی دارید، حتما به انتخاب 
غذاهایی که می خورید دقت کنید. میوه و سبزیجات را 
فراموش نکنید. ورزش کردن کمک می کند بدن ش��ما 
خیلی راحت با شرایط آب وهوایی و زمان های استراحت 
متف��اوت کنار بیاید؛ با ورزش و غذای مناس��ب مراقب 
سالمتی خود باشید. این همه راه را برای انجام کارهای 
مه��م آمده اید و بدترین چیز این اس��ت ک��ه توی این 

موقعیت مریض شوید. 
17- وقت��ی س��فر کاری می روی��د، تم��ام روز را به 
احتم��ال زیاد گرفتار هس��تید و ب��رای اینکه کمی هم 
خوش بگذرانید ممکن است تفریحات شبانه را انتخاب 

کنید. بهتر است مراقب خواب و سالمت تان باشید. 
18- ب��ا اف��رادی ک��ه کار می کنید، رابط��ه جدی و 
حرفه ای برقرار کنید؛ برای اعتبار ش��غلی شما مناسب 
نیس��ت که از آنها س��وال کنی��د کجا بهتر اس��ت غذا 
بخوری��د یا کجاها بیش��تر به ش��ما خ��وش می گذرد؛ 
ب��رای ج��واب این ط��ور س��واالت قس��مت اطالع��ات 
هت��ل ه��م می تواند جواب ه��ای خوبی به ش��ما بدهد. 
19- احتم��اال زمان زیادی نداش��تید که توی بازارها 
بچرخید و س��وغاتی بخرید. این جور مواقع بد نیس��ت 
سری به فروش��گاه های دور و بر هتل یا داخل فرودگاه 
بزنی��د. ش��اید گزینه های زیادی برای انتخاب نداش��ته 
باشید ولی بهتر از این است که با دست خالی برگردید؛ 
س��عی کنید نبودن تان با خان��واده را یکجوری جبران 

کنید. 
20- وقت��ی برمی گردی��د احتماال باز هم با مش��کل 
اختالف زمان و خس��تگی راه مواجه هس��تید، کمی به 
خودت��ان زمان بدهی��د و بعد با انرژی بیش��تر و ذهن 

منظم تر به حساب کارها برسید. 
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1-  پیش از هر چیز باید انتخاب درستی درباره هتل 
داشته باشید. مدت اقامت شما می تواند در انتخاب هتل 
نقش داشته باشد. اگر سفر نسبتا کوتاهی دارید انتخاب 
یک هتل ارزان قیمت ایده  مناس��ب و خوبی است. چون 
در این س��فرها عمال بیش��تر وقت را در گش��ت و گذار 
هستید و فقط برای خواب به هتل برمی گردید. یادتان 
باش��د که پرداخت پول بیش��تر به معنای آن نیست که 
ش��ما خدمات و استانداردهایی با کیفیت باال را دریافت 
خواهید ک��رد. گاهی اوقات یک هت��ل ارزان قیمت هم 

می تواند انتخاب کاملی باشد. 
2-  قبل از رزرو و انتخاب هتل تعیین کنید که دقیقا 
ب��ه چه چیزهایی نیاز دارید. آیا قصد دارید به ش��هری 
س��فر کنید که هیچکس را در آنجا نمی شناس��ید؟ در 
این صورت ممکن اس��ت که زمان زیادتری را در هتل 
صرف کنی��د و بعد از دیدن جاها و مکان های دیدنی و 
گذراندن یک روز ش��لوغ بخواهید وقت بیش��تری را به 
اس��تراحت در هتل اختصاص بدهی��د. از طرفی وجود 
دوس��تان و آشنایان مقیم آن ش��هر را در نظر بگیرید، 
ممکن اس��ت که وقت کمت��ری را در هتل صرف کرده 
یا قصد داش��ته باش��ید که از هتل فقط برای خوابیدن 
یا دوش گرفتن اس��تفاده کنی��د، در این صورت لزومی 
ندارد که هت��ل مجهز و گران قیمت��ی را انتخاب کنید 
و می توانی��د هزینه کمتری را ب��ه رزرو هتل اختصاص 

بدهید. 
3-  اگ��ر قصد دارید که هتلی ارزان قیمت و مناس��ب 
برای اقامتی کوتاه مدت تهی��ه کنید، می توانید از هتل 
آپارتمان اس��تفاده کنید. باید توجه داش��ته باشید که 
این هتل ها مکان هایی هس��تند ک��ه در آنها برای مدت 
کوتاه��ی از میهم��ان پذیرایی می ش��ود و معموال برای 
مهمانان��ی مقبول واقع می ش��وند که نیاز ب��ه پذیرایی 

کمتری داشته باشند. 
معموال در هتل آپارتمان ها، وسایل آشپزی وجود دارد 
و نیازی به رس��توران احساس نمی شود. اقامت در هتل 
آپارتمان بس��یار ش��بیه به اجاره آپارتمان است با این 
تفاوت که قرارداد اجاره ای وجود ندارد و مسافر هر وقت 
بخواه��د می تواند با هتل تسویه حس��اب کرده و آنجا را 
ترک کند. معموال قیمت  آنها از قیمت هتل های مشابه 
پایین تر بوده و به هر آنچه در یک آپارتمان الزم به نظر 

می رسد مجهز هستند. 
4-  هتل هایی که به مرکز ش��هر و ایستگاه های قطار 
و مراک��ز خرید نزدیک ترند، مناس��ب ترند اما در عوض 

گران تر هم هس��تند. برای راحتی بیش��تر، قبل از رزرو 
هتل نقش��ه منطق��ه ای را که هتل در آن ق��رار دارد از 
نظ��ر نزدیکی به مراکز خرید و وس��ایل حمل و نقلی که 
در اطراف آن اس��ت، بررسی کنید. همچنین می توانید 
قبل از رزرو هتل را چک کنید، شاید هتل در آن لحظه 
پذیرای تور بزرگی باش��د و ش��ما بتوانی��د با آن همراه 

شوید! 
5-  هم��راه خودتان ملحفه ببرید. ی��ک ملحفه تمیز 
دو نف��ره به همراه داش��ته باش��ید تا از ش��ر آلودگی و 
گردوغبار که ممکن است حساسیت ایجاد کند، خالص 

شوید. 
6-  اتاق��ی را درخواس��ت کنی��د که کمت��ر آلرژی زا 
باش��د. ترجیحا اتاق های موکت دار را نگیرید. هتل هایی 
که فرش های��ی با پرزهای فراوان دارن��د، تخت هایی با 
پتوه��ای پرزدار یا پرده های کلفت دارند، ممکن اس��ت 

آلرژی زا باشند. 
7-  طبقه س��وم تا هفت��م را انتخاب کنید. همیش��ه 
س��عی کنید از طبقه  س��وم به باالتر اتاق بگیرید. غیر از 
منظ��ره  بهتر، آمارها نش��ان داده اند که در این طبقات، 
دزدی های کمتری هم اتفاق می افتد. بیش��تر دزدی ها 
در طبق��ات اول و دوم اس��ت. اما زیاد ه��م باال نروید. 

نردبان آتش نشانی ها تا طبقه  هفتم بیشتر نمی رسد! 

8-  هت��ل از مت��ل بهتر اس��ت. منظ��ور از این نکته 
اصال اش��اره به کیفیت اتاق ها نیست. هتل ها از متل ها 
امن ترن��د. متل ها )Motel(  معموال خارج از ش��هرها 
ق��رار گرفته اند. در تعریف آنها می توان گفت: هتل هایی 
هس��تند ک��ه در آن میهمان��ان می توانند ب��ا خودروی 
شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل در اتاق خود 
پارک کنند. یکی از مش��خصه های بارز و اصلی متل ها، 
نبود البی  در آنهاست؛ چراکه میهمانان به محض ورود 
ب��ه آن و بدون نیاز به پیاده  ش��دن از خودرو می توانند 
کلیدشان را دریافت کرده و به اتاق خود بروند. احتمال 
دزدی در سوییت هایی که درشان به حیاط یا پارکینگ  
باز می ش��ود )مثل متل های س��احلی(، بیشتر است تا 

هتل هایی با ورودی و بخش پذیرش و نگهبان. 
9-  حواس تان را جمع کنید. سالم ماندن در مسافرت 
فقط اس��هال نگرفتن نیس��ت. پس حواس ت��ان به این 

نکته ها باشد: 
– همیش��ه قبل از باز کردن در ات��اق به روی فردی 
غریب��ه، مش��خصات ط��رف را بپرس��ید و از هویت او 

مطمئن شوید. 
– اگ��ر درخواس��ت س��رویس در ات��اق نکرد ه ای��د و 
نمی دانی��د چرا برای تان صبحانه را به اتاق آورده اند، در 
را باز نکنید، به پذیرش اطالع بدهید و بخواهید کس��ی 

را برای کنترل بفرستد. 
– همیشه از ورودی اصلی هتل برای بازگشت به هتل 

استفاده کنید.
– از ه��ر نوع وس��یله  قفل کردنی ک��ه روی در وجود 
دارد، اس��تفاده کنید و حواس تان به قفل بودن پنجره ها 

هم باشد. 
10-  همه  عالم را از بیرون رفتن خودتان خبر نکنید. 
وقتی عالم��ت »این اتاق به س��رویس احتی��اج دارد« 
را بی��رون در اتاق می گذارید و خارج می ش��وید، همه 
خیال ش��ان از بابت خالی بودن اتاق تان راحت می شود. 
ب��ه جای ای��ن کار، موقع بیرون رفت��ن، عالمت »مزاحم 
نشوید« را روی در بگذارید و مواقعی که خودتان حضور 
دارید، درخواست مرتب کردن اتاق را بدهید، یا حداقل 
موقع بیرون رفتن از هتل، تلفنی درخواست خودتان را 
به پذیرش بگویید تا فقط مسئوالن در جریان باشند. 

11-  شماره تان را به کسی ندهید. مطمئن شوید که 
تلفنچی اتاق، تلفن های ناش��ناس را ب��ه اتاق تان وصل 
نمی کن��د. این طوری خیال ت��ان از بابت غریبه هایی که 
می خواهند مطمئن ش��وند شما در اتاق نیستید، راحت 
خواهد ش��د. می توانید خودت��ان با یک تماس تلفنی از 
بیرون، تلفنچی هتل را امتحان کنید. از او بخواهید که 
حتی ش��ماره   اتاق تان را هم به کسانی که به هتل تلفن 

می کنند و فقط نام تان را می دانند، ندهد. 
12-  با غذاهای هتل خودکش��ی نکنید. رایگان بودن 
صبحان��ه یا بوفه ها یا پیش گرفتن هزینه ش��ام و ناهار 
به این معنی نیس��ت که با پرخوری، خودتان را به قتل 
برسانید! تمام وقت مسافرت تان را نباید سرمیزهای غذا 
صرف کنید؛ دل درد و اضافه وزن هم سوغاتی های خوبی 

برای یک مسافرت نیستند. 
13-  س��اعت زنگ دار خودتان را هم��راه ببرید. زیاد 
به منش��ی های هت��ل اعتم��اد نکنید. مخصوص��ا آنها 
که شیفت ش��ان زودتر از س��اعت بیدارشدن شما تمام 
می ش��ود. می توانی��د موبایل ت��ان را هم رأس س��اعت 

موردنظر کوک کنید تا صبح خواب نمانید. 
14-  وقت��ی ب��ه خانه برگش��تید چمدان ه��ا را توی 
حمام باز کنید. در این صورت، اگر چیزی از حش��رات 
رختخواب را هم با خود به خانه آورده باش��ید، همان جا 
از شرش��ان خ��الص می ش��وید. لباس ه��ای کثیف را 
همان جا بش��ویید و آن را با بخار خشک کنید. هر چیز 
غیرقابل شست وش��ویی را هم باید چن��د روز در فریزر 

قرار دهید. 

14نکته ضروری برای اقامت در هتل

س��فر با قط��ار بدون ش��ک یک��ی از ایمن ترین انواع 
س��فر در ایران محس��وب می شود. س��فری که اگرچه 
س��ختی های خاص خ��ودش را دارد ام��ا کمترین آمار 
سوانح حمل و نقل مسافر را به خود اختصاص داده است. 
با این حال اگر برای س��فر کردن ب��ا قطار به انگیزه ای 
بیش از ایمنی س��فر نیاز دارید، وقت بیشتری برای این 

مطلب بگذارید. 
چطور با قطار سفر کنیم؟ 

نوع جاگیری مس��افران در قطار ب��ه خودی خود یک 
مزیت محس��وب می ش��ود. در قطار نیازی نیس��ت ده ها 
مسافر تا مقصد تنگاتنگ هم بنشینند، غذا بخورند یا حتی 
بخوابند. عالوه بر این ش��ما در قطار نه تنها فضای خواب 
کافی دارید، بلک��ه امکان غذا خوردن راحت تر، تلویزیون 
دی��دن، کار با لپ تاپ، ش��طرنج بازی کردن و به طور کل 
سرگرم شدن برای تان فراهم تر است. این البته به شرطی 
اس��ت که بتوانید چندین ساعت با س��روصدای حرکت 
قطار س��ازگار شوید. ش��ما در هیچ وسیله نقلیه دیگری 
این آزادی را ندارید که هر وقت خواس��تید دراز بکش��ید 

و هر وقت خواس��تید قدم بزنی��د. در قطار نه تنها آزادی 
حرک��ت دارید، بلکه می توانید برای عوض ش��دن حال و 
هوای تان س��ری هم به رستوران و کافی شاپ قطار بزنید 
و با دوستان و خانواده چای بنوشید. عالوه بر همه اینها، 
سرعت حرکت قطارها معموال به گونه ای است که فرصت 
تماشای طبیعت را به شما می دهد. بنابراین اگر مثال قصد 
سفر به شمال کشور را دارید، قطار به شما فرصت دیدن 

دریا و جنگل و طبیعت کنار جاده را خواهد داد. 
قطارهای ایران از چه مسیرهایی می گذرند؟ 

شما در محور تهران- گلس��تان می توانید به شهرهای 
گرمس��ار، فیروزکوه، پل سفید، قائم شهر، ساری، بهشهر، 
بندرترکمن و گرگان س��فر کنی��د. اگر زائر ب��ارگاه امام 
رضا)ع( هس��تید در محور تهران- خراس��ان ب��ا عبور از 
شهرهای گرمس��ار، سمنان، دامغان، ش��اهرود، سبزوار و 
نیش��ابور به مشهد خواهید رسید. اما چنانچه برای دیدن  
ش��هرهای آذری زبان عازم مس��افرت هس��تید در محور 
تهران- آذربایجان، ش��هرهای کرج، قزوین، زنجان، میانه، 
مراغه و تبریز را خواهید دید. این محور در مسیر قطارهای 

بین المللی تهران- دمش��ق و تهران- استانبول قرار دارد. 
همچنین اگر قصد مس��افرت به شهرهای مرکزی کشور 
ی��ا جزایر جنوب��ی را دارید، در محور ته��ران- هرمزگان 
می توانید به ش��هرهای کاشان، اصفهان، میبد، یزد، زرند، 
کرم��ان، بم، بافق، س��یرجان و بندرعباس س��فر کنید و 
چنانچ��ه می خواهید به دیدن اماک��ن تاریخی و مناطق 
جنگ��ی جن��وب بروید، در مح��ور تهران- خوزس��تان از 
ش��هرهای قم، اراک، دورود، اندیمشک، اهواز و خرمشهر 

دیدن خواهید کرد. 
نکات الزم برای سفر با قطار

چه باری اجازه دارید با خود ببرید؟ 
در س��فر با قطار هر مسافر می تواند به تناسب فضای 
در اختیارش هر وس��یله ای را که نیاز دارد با خود ببرد. 
البته به ش��رطی که حجم آن از ابعاد 75 س��انتی متر و 
وزن آن از 30 کیلوگرم تجاوز نکند. وسایل همراه مسافر 
نباید موجب خطر یا مش��کلی برای مس��افران دیگر یا 
آسیب رساندن به قطار شود. همراه داشتن موادمحترقه، 
آت��ش زا، بیماری زا، بدبو، مایعات روغنی و لبنی، قاچاق، 

سمی، شکس��تنی و… ممنوع است و مأموران ایستگاه 
مانع همراه بردن این گونه بارها توس��ط مسافر خواهند 
شد. در هر صورت چنانچه به هر دلیلی بار شما بیش از 
حد متعارف باش��د، الزم اس��ت بار مازاد خود را به باجه 

توشه در ایستگاه تحویل دهید. 
خودروی شخصی تان را هم ببرید

اگ��ر عالقه من��د به رانندگ��ی در جاده نیس��تید ولی 
مایلی��د خودروی خ��ود را در مقصد به همراه داش��ته 
باش��ید،  می توانید هنگام مراجعه به مراکز فروش بلیت، 
ضم��ن تهیه بلی��ت خود و همراهان، ب��رای تهیه بلیت 
حم��ل خودرو با قطار نیز اقدام کنید. بهای بلیت حمل 
خ��ودرو با واگن ویژه تقریب��ا 3 تا 10 برابر قیمت بلیت 
خودتان تمام می ش��ود ام��ا به هر حال ای��ن امکان را 
به ش��ما می دهد که در س��فر هزینه حمل و نقل درون 
ش��هری را کاهش دهی��د و با اتومبی��ل خودتان راهی 
مراکز گردش��گری ش��هر مقصد ش��وید. البته فراموش 
نکنید خودرو باید حداقل 3ساعت قبل از حرکت قطار 

برای حمل، تحویل داده شود. 

نکات الزم برای سفر با قطار
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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

ضمیمه شمــاره 392 یک شنبه 22 آذر 1394
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 گره گشایی از مشکالت حقوقی
و رفاهی معلوالن با الیحه ای جدید

در یک میزگرد بررسی شد

19

20

20

امروز-  اصفهـان- خبرنـگار فرصـت 
مدیـر امور برق جنـوب غرب اصفهان 
گفـت: از ابتـدای امسـال تـا کنـون 
318پـروژه برق رسـانی در محدوده 

جنوب غرب اصفهان بـا اعتباری بالغ 
بر 35 میلیارد ریال اجرا شده است. مهندس محسن معتمدی 
فرد در نشسـت خبری با خبرنگاران رسـانه هـای گروهی با 
بیان این خبر گفت: مجموعه پرسـنل این امور تالش نموده تا 
در راسـتای منویات مقام معظم رهبری که سال دولت و ملت 
،همدلی و همزبانی نام گرفته با برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در این منطقه خدمات مطلوبی را به مشترکین ارائه  دهند.وی 
با بیان اینکه محدوده تحت پوشش این امور 64کیلومترمربع 
و در مناطق 5 و13 شهرداری اصفهان واقع شده است، گفت: 
هـم اکنون بیـش از صد و 11 هزار  مشـترک برق  اعم از تک 
فاز و سـه فاز و دیماندی از خدمات این امور  بهره می گیرند.
مدیر امور برق جنوب غرب اصفهان ادامه داد: هم اکنون آمار 
مشترکین خانگی کل شـرکت توزیع برق اصفهان 826398 
مشترک می باشد که از این تعداد88761 مشترک خانگی در 

امور برق جنوب غرب اصفهان هسـتند که 10درصد کل 
مشترکین مصارف خانگی اصفهان...

بهـره بـرداری از فاز دوم تاسیسـات 
تقویـت فشـار گاز تبریـز عـالوه بـر 
افزایـش پایـداری صـادرات گاز بـه 
را  ایسـتگاه  ایـن  ترکیـه، ظرفیـت 

نیـز از 24 بـه 53 میلیـون مترمکعب 
در روز افزایـش داده اسـت.به گزارش خبرنـگار ما در تبریز، 
مدیـر منطقـه 8 عملیـات انتقـال گاز ایـران، با اعـالم این 
خبـر گفت: این پـروژه با هـدف افزایش ظرفیـت انتقال گاز 
تاسیسـات تقویـت فشـار گاز تبریز، پوشـش نیـاز مصرف 
منطقه شـمال غرب کشـور، افزایش صادرات به کشـورهای 
ترکیه، ارمنسـتان و اجرای طرح معاوضه گاز )SWAP( میان 
جمهوری اسـالمی ایران و جمهـوری آذربایجـان و صادرات 
 گاز بـه جمهـوری خودمختار نخجوان اجرایی شـده اسـت.
یداهلل بایبوردی افزود: فاز نخسـت این تاسیسات پیش از این 
با سه دستگاه توربوکمپرسـور با ظرفیت طراحی 24 میلیون 
مترمکعب در روز با حالت 1+2 و 36 میلیون مترمکعب در روز 
با حالت 0+3 برای انتقال گاز به شهرهای شمال غرب کشور و 

صادرات گاز به کشورهای...

318 پروژه برق رسانی با 
اعتبار 35 میلیارد ریال به بهره 

برداری رسید

افزایش پایداری صادرات گاز 
به ترکیه با بهره برداری از 

تاسیسات تبریز

ضمیمه
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معاون امور بين الملل ستاد حقوق بشر: 

ايران نگاه ويژه اى به اقوام و اقليت هاى دينى  دارد

ضميمه

ــين كيانگ، با معاون امور  ــتان س ــرى چين به همراه برخى مقامات اس رئيس هيأت حقوق بش
بين الملل و همكارى هاى بين المللى قضايى ستاد حقوق بشر ديدار و گفت وگو كرد. 

كاظم غريب آبادى، معاون امور بين الملل و همكارى هاى بين المللى قضايى ستاد حقوق بشر در 
ديدار با هيأت حقوق بشرى چين با اشاره به روابط تاريخى و دوستانه دو كشور اظهار كرد: ايران 
ــازمان هاى بين المللى همكارى هاى بسيار خوب  ــرى به ويژه در س و چين در موضوعات حقوق بش

و نزديكى دارند. 
غريب آبادى با اشاره به اينكه اعتقاد جمهورى اسالمى ايران به حقوق بشر، يك اعتقاد بنيادين 
ــاختارهاى متعددى در ايران براى ارتقاى حقوق بشر طراحى شده است  ــت، گفت: س و اصولى اس
كه مهم ترين آن ها، ستاد حقوق بشر است كه يك نهاد فراقوه اى با حضور پنج وزير و چندين مقام 

عالى رتبه از مجلس، قوه قضاييه و دولت و با رياست رئيس قوه قضاييه است. 
ــتاد به ما اين فرصت را داده تا هم در داخل و  وى تصريح كرد: حضور مقامات عالى رتبه در س

هم در خارج از كشور موضوعات حقوق بشرى را به خوبى پيگيرى كنيم. 
ــژه اى دارد، افزود:  ــى و اقوام نگاه وي ــران به اقليت هاى دين ــا تأكيد بر اينكه اي ــب آبادى ب غري
ــد. همچنين جايگاه  ــوام منصوب كردن ــور اقليت ها و اق ــتيار ويژه اى را در ام ــور، دس رئيس جمه
ــترده اى  ــى حوزه ها از حقوق گس ــده و در تمام ــخص ش ــى مش اقليت هاى دينى در قانون اساس

برخوردارند. 
ــت. درحالى كه جمعيت  وى تصريح كرد: يكى از حقوق اقليت ها، حق حضور آنها در پارلمان اس
اقليت هاى دينى حدود 200 هزار نفر است، ولى پنج نماينده در پارلمان دارند، اين در حالى است 

كه در ايران هر 150 هزار نفر مى توانند يك نماينده در پارلمان داشته باشند. 
ــر گفت: غربى ها تالش مى كنند قوميت ها را از جمله در ايران به عنوان  ــتاد حقوق بش معاون س
اقليت معرفى كنند، درحالى كه ايران از قوميت هاى مختلف تشكيل شده و آنها اكثريت هستند و 

البته رسانه و نشريات محلى و بومى مخصوص به خود را نيز دارند. 
ــر رويكردى دوگانه و نگاه سياسى  ــفانه غرب و آمريكا در زمينه حقوق بش وى تأكيد كرد: متأس
دارند و به همين دليل، كشورهاى مستقل را به نقض حقوق بشر متهم مى كنند، درحالى كه خود 

گسترده ترين نقض حقوق بشر را مرتكب مى شوند. 
ــتان به يمن و درد و  ــاره به اوضاع منطقه و وقايع بحرين و يمن و تجاوز عربس غريب آبادى با اش
رنج شديد مردم يمن، به خاطر افراطى گرى و تروريسم اشاره كرد و گفت: برخى كشورها تمايل 
ــالم  ــت و افراطى مانند داعش معرفى كنند و به اس ــالم را از دريچه گروه هاى تروريس ــد اس دارن

هراسى دامن بزنند. 
وى افزود: اسالم دين رافت و رحمت است و گروه هاى افراطى هيچ ارتباطى با اسالم ندارند. 

غريب آبادى گفت: سياست جمهورى اسالمى ايران، مبارزه با تروريسم است. 
وى در پايان بر ضرورت تبادل تحربيات چين و ايران در زمينه حقوق بشر تأكيد كرد. 

ــندى از گسترش رايزنى ها  ــرى چين نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرس رئيس هيأت حقوق بش
ــر، سه محور اصلى را دنبال مى كنيم.  ــائل حقوق بشرى، گفت: درحوزه حقوق بش درخصوص مس
اول، آموزش گسترده درخصوص حقوق بشر و آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق خودشان؛ دوم، 
ــرى چين به دنيا و همكارى هاى بين المللى در اين زمينه و سوم،  ــاندن وضعيت حقوق بش شناس
معرفى ناقضان حقوق بشر. در اين خصوص، هر سال گزارش وضعيت حقوق بشر آمريكا را منتشر 

مى كنيم. 
ــتان سين كيانگ پرداخت و گفت: سين كيانگ يكى از شهرهاى  وى در ادامه به ويژگى هاى اس

تاريخى چين است كه بيشترين اقليت دينى و مذهبى را در خود جاى داده است. 
زو افزود: قبل از اينكه استان سين كيانگ اعالم خودمختارى كند، بسيارى از مردم نمى توانستند 
دين خود را انتخاب كنند، اما پس از خودمختارى در سال 1949 مردم اين منطقه در انتخاب دين 

آزادى عمل دارند و اديان مختلف با هم ارتباط خوبى دارند. 
ــجد و 30 هزار مسئول دينى در سين  ــرى چين ادامه داد: 28 هزار مس رئيس هيأت حقوق بش

كيانگ وجود دارند و 90 درصد مردم اين منطقه مسلمان هستند.

معاون سازمان پزشكى قانونى مطرح كرد

اعالم  آمادگى 10 استان كشور براى ايجاد بانك ژنتيكى
معاون آموزشى و پژوهشى سازمان پزشكى قانونى 
ــور براى ايجاد  ــتان كش گفت: در حال حاضر 10 اس
بانك ژنتيكى پزشكى قانونى اعالم آمادگى كرده اند. 
ــان، عبدالرئوف  ــه اصفه ــنا منطق ــزارش ايس به گ
ــم افتتاحيه سومين دوره آموزش  اديب زاده در مراس

ــكى  ــكى قانونى اظهار كرد: پزش ــى پزش پيكرشناس
ــد با علم روز دنيا پيش رود به همين دليل  قانونى باي

تالش مى كنيم كارشناسان با علم روز آشنا  شوند. 
ــا در حوادث و  ــى از وظايف مهم م ــزود: يك وى اف
ــت كه اين مورد  ــا تأييد هويت جانباختگان اس فجاي

ــتفاده  ــكل اس ــكى قانونى به دو ش ــازمان پزش در س
ــتفاده  ــراد و همچنين با اس ــك اف از DNA و ژنتي
آنتروپولوژى صورت مى گيرد. معاون سازمان پزشكى 
ــتان  ــور ادامه داد: در حال حاضر 10 اس قانونى كش
ــكى قانونى  ــور براى ايجاد بانك ژنتيكى در پزش كش

ــازمان به طور يقين وارد  اعالم آمادگى كرده اند كه س
ــر ژنتيكى و  ــتان را از نظ ــد و اين 10 اس خواهد ش

DNA فعال خواهد كرد. 
اديب زاده تصريح كرد: در علم آنتروپولوژى بقاياى 
ــانى و غيرانسانى را از يكديگر تفكيك مى كنيم و  انس

آن را براى تشخيص هويت مدنظر قرار مى دهيم. وى 
خاطرنشان كرد: تاكنون چندين كارگاه در كل كشور 
ــه كارگاه  ــده كه س ــى برگزار ش در مورد پيكرشناس
ــه كارگاه به صورت منطقه اى  به صورت كشورى و س

بوده است. 
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در يك ميزگرد بررسى شد 

گره گشايى از مشكالت حقوقى و رفاهى معلوالن با اليحه اى جديد(بخش اول)
ــال پيش، از مزايايى مانند اختصاص  قرار بود معلوالن با تصويب قانونى در 11 س
ــهميه اشتغال و مسكن هاى اجاره به شرط تمليك برخوردار شوند، اما بسيارى از  س
ــال ها فقط روى كاغذ ماند. اكنون يك ميليون و 200 هزار معلول  مواد اين قانون، س
شديد در كشور وجود دارد كه 45 درصد آنها معلول جسمى - حركتى هستند و از 
اين تعداد 18هزار نفر قطع نخاع شده اند و نياز به خدمات حمايتى از سوى نهادهاى 
ــيارى از اين معلوليت ها مادرزادى نبوده و بر اثر اجرا  مربوطه دارند، به ويژه اينكه بس
نشدن برنامه هاى پيشگيرى و آگاه سازى ايجاد شده است. معلوالن سال ها در انتظار 
ــود اما اين قانون  بودند كه بهره اى از قانون جامع حمايت از معلوالن نصيب آنان ش
ــيارى از معلوالن فقط يك قانون ويترينى و روى كاغذ مانده، بر جا ماند.  به باور بس
هر چند اين قانون تاثيرات مثبتى هم داشت اما به دليل كارا نبودن و وجود مسائلى 
مانند ميزان نظارت بر اجراى قانون، مسئوالن و برخى كارشناسان را به امر بازنگرى 
ــت. اكنون پس از سال ها، مسئوالن بر آن شده اند تا با بازنگرى جديدى در  آن واداش
ــوالن فراهم آورند و مجموع  ــهيالت و مزاياى عملى خوبى براى معل ــن قانون، تس اي
فرآيند اين بازنگرى در قالب اليحه اى از سوى دولت يازدهم در شهريور سال جارى به 
مجلس ارائه شد تا تحت بررسى نمايندگان مجلس قرار گيرد. جزييات بررسى اليحه 
حقوق معلوالن در ميزگرد ايرنا با حضور حسين نحوى نژاد معاون توانبخشى سازمان 
بهزيستى كشور، على صابرى حقوقدان و عضو شوراى شهر تهران و احمد ميرزاخانى 
رئيس هيات مديره مجتمع آموزشى رعد (تشكل فعال در حوزه معلوالن) بررسى شد، 

مشروح آن در پى مى آيد. 

آيا قانون معلوالن مصوب سال 83 ضمانت اجرايى دارد؟ 
حقوقدان حوزه معلوالن و عضو شوراى شهر تهران در خصوص قانون جامع حمايت 

از معلوالن مى گويد: اين قانون در سال 83 در 16 ماده تصويب شد. 
على صابرى با اشاره به نقايص اين قانون مى افزايد: يكى از مشكالتى كه اين قانون 
داشت و دارد، بحث ضمانت اجرا است، البته قانون نمى تواند ضمانت اجرايى نداشته 
باشد؛ صد در صد اين قانون مانند همه قوانين ديگر ضمانت اجرايى دارد اما ضمانت 

اجرايى آن كارا نيست. 

داليل كارا نبودن ضمانت اجرايى قانون معلوالن 
عضو شوراى شهر تهران مى گويد: دليل كارا نبودن قانون جامع حمايت از 
ــت، زيرا ارگان ناظر بر اجراى اين قانون سازمان بهزيستى  معلوالن واضح اس
ــازمان زيرمجموعه يك وزارتخانه است و حتى اگر وزارتخانه  ــت و اين س اس
ــم بود در عرض وزارتخانه هاى ديگر قرار مى گرفت. صابرى مى افزايد: براى  ه
اجراى قانون جامع حمايت از معلوالن كه فرابخشى است، همه دستگاه هاى 
اجرايى دولتى و حتى نهادهاى عمومى غيردولتى مانند شهردارى ها مكلف به 
اجراى آن هستند. وى خاطرنشان مى كند: به طور مثال حتى در مناسب سازى 

ــاختمان هايى مانند سينما و بانك داريم كه براى بخش خصوصى  اماكن، س
ــتند اما كاربرد عمومى دارند و براى اجراى ضوابط مناسب سازى در اين  هس
ــى و حقوقى بر تمام  ــيطره قانون ــاختمان ها بايد نهاد ناظر عالى داراى س س

سازمان ها و دستگاه ها، بتواند اجراى قانون را رصد كند. 

ناظر عالى در اصالحيه جديد باز هم لحاظ نشد 
ــهر تهران مى گويد: يكى از بحث هايى كه در اصالحيه قانون  ــوراى ش اين عضو ش
ــخص  ــوراى عالى معلوالن تحت نظر ش ــتيم، پيش بينى ش حمايت از معلوالن داش
ــفانه در اليحه پيشنهادى جديد يك درجه تنزل يافته و  رئيس جمهور بود كه متاس
در وزارت رفاه مستقر شده است. صابرى تصريح مى كند: معتقدم اين ناظر در وزارت 
رفاه، پاسخگو نخواهد بود زيرا قانون حمايت از حقوق معلوالن فرابخشى است و اگر 
ــود ضمانت اجرايى كارا نيز نخواهد داشت. شوراى  ــوراى عالى اداره نش تحت نظر ش
ــتگاه ها در خصوص اجراى اين  عالى تحت نظر رئيس جمهورى مى تواند از همه دس

قانون توضيح بخواهد. 
كار اصالحيه، جاهايى از دست ما خارج شد 

ــهر تهران مى گويد: اصالحيه قانون جامع حمايت از معلوالن  اين عضو شوراى ش
ــد. به گفته صابرى، اين  ــال 90 در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى تدوين ش در س
ــالمى در زمينه قانون  ــت كه بعد از انقالب اس اصالحيه يكى از بهترين كارهايى اس
ــى انجام شده است. وى تصريح مى كند: اما اين قانون يك جاهايى متاسفانه از  نويس

دست ما خارج شد و ناظر رصد اين قانون تنزل پيدا كرد. 

نسخ موادى از قانون معلوالن 
ــهر تهران مى گويد: دومين ضعف قانون جامع حمايت از معلوالن  عضو شوراى ش
ــت كه احتمال نسخ  ــال 83، عالوه بر كارا نبودن ضمانت اجرايى، اين اس مصوب س
ــاره به  ــت با قوانين كلى بعدى وجود دارد. صابرى با اش ــن حمايتى از اين دس قواني
ــون جامع حمايت از معلوالن در خصوص معافيت معلوالن از عوارض  ماده اى در قان
ــاختمانى، مى افزايد: تمام شهردارى ها و حتى وزارت كشور معتقد هستند كه اين  س
ماده قانون با قانون تجميع عوارض در سال 87، نسخ شده است و ديگر به اعتبار خود 
ــت چون آن قانون به طور كلى اشاره كرده كه تمام معافيت هاى پيش بينى  باقى نيس
شده در تمام قوانين نسخ مى شود. وى با اشاره به اجراى قانون ماليات هاى مستقيم از 
ابتداى سال ديگر مى گويد: اين قانون مالياتى، همه معافيت هاى مالياتى قانون جامع 

حمايت از معلوالن را لغو كرد. 
جلوى نسخ مواد قانون معلوالن گرفته مى شود 

اين عضو شوراى شهر تهران مى گويد: در اصالحيه قانون جامع حمايت از معلوالن، 
ماده اى را گنجانده ايم كه طبق آن، هيچ قانونى به صورت ضمنى و كلى نمى تواند ناسخ 
ــد مگر اينكه به صراحت اشاره  مزايا و حقوق اصالحيه قانون حمايت از معلوالن باش
كند. صابرى مى افزايد: در صورتى كه قانونى به صراحت خواستار نسخ مواد قانون جامع 
معلوالن باشد، سنسورهاى ما به كار مى افتد و هنگام ارائه آنها در قالب طرح يا اليحه، 
ــتى اكنون نمى تواند  مى توانيم در مجلس اعتراض كنيم. وى تصريح مى كند: بهزيس
همه قوانينى كه به طور كلى برخى مواد قانون حمايت از معلوالن را نسخ مى كند، رصد 
كند، مگر سازمان هايى مانند بهزيستى تا چه اندازه مى توانند همه قانون هاى رفته به 

مجلس را رصد و مراقبت كند كه با قانون معلوالن چالش نداشته باشد. 

پيروزى اصالحيه قانون معلوالن بين 100 اليحه 
ــون جامع حمايت از  ــهر تهران مى گويد: اليحه اصالحيه قان ــوراى ش اين عضو ش
ــد و اميد نداشتيم در دستور كار  ــال به مجلس تقديم ش ــهريور امس معلوالن 25 ش
ــه دولت اعالم كرده بود كه  ــس قرار گيرد زيرا مجلس در تير ماه طى نامه اى ب مجل
بيش از يكصد اليحه اعالم وصول شده داريم كه به طور قطع زمان بررسى آنها در اين 
مجلس وجود ندارد و خواستار اولويت بندى آنها شده بود. صابرى مى افزايد: اصالحيه 
قانون معلوالن بعد از اين نامه به مجلس رفته بود و اميدى به دستور كار قرار گرفتن 

آن نبود اما اين اميد محقق شد. 

از نخستين سند حقوقى معلوالن تا اصالحيه جديد 
اين عضو شوراى شهر تهران مى گويد: قانون جامع حمايت از معلوالن مصوب سال 
83 يك قانون كامال رفاهى است نه حقوق بشرى و قانون بيشتر تالش كرده حقوق 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى معلوالن را ببيند. صابرى تصريح مى كند: قانون جامع 
حمايت از معلوالن مصوب سال 83 به عنوان نخستين سند حقوقى معلوالن محسوب 
مى شود، بنابراين اشكاالت خاص خود را دارد. وى تاكيد مى كند: اين قانون به هر حال 
رفاهى است و هيچ رگه اى از حقوق مدنى و سياسى معلوالن در آن ديده نشده است 
اما در بازنگرى جديد تالش شده تمام بحث ها و ايرادهايى كه به قوانين ديگر در مورد 
ــون انتخابات مجلس وجود دارد و حقوق مدنى و  تبعيض عليه معلوالن از جمله قان

سياسى آنان را تضييع كرده، رفع و به نفع معلوالن قانونگذارى شود.

اصالحيه
ــيله از كليه سهامداران شركت آ بشوران (با مسئوليت محدود)  بدينوس
ــى 10100920416 دعوت به  ــه مل ــت 46822 و شناس ــماره ثب به ش
ــاعت 9 و مجمع عمومى  عمل مى آيد كه در مجمع عمومى فوق العاده س
فوق العاده ساعت 10 و مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 11 

در تاريخ 94/8/22 در محل قانونى شركت حضور به هم رسانيد. 
مقام دعوت كننده: هيات مديره 

ــداد اعضاى  ــش تع ــرمايه و افزاي ــش س تصميمـات: ورود و افزاي
هيات مديره 

كاهش سرمايه – انتخاب و تعيين سمت مديران 
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تبری�ز - پاش�ائی - به��ره 
از فاز دوم تاسیس��ات  ب��رداری 
تقویت فش��ار گاز تبری��ز عالوه 
افزایش پایداری صادرات گاز  بر 
به ترکیه، ظرفیت این ایس��تگاه 
را نی��ز از ٢٤ ب��ه ٥٣ میلی��ون 
مترمکع��ب در روز افزایش داده 
اس��ت.به گ��زارش خبرن��گار ما 
در تبری��ز، مدیر منطقه هش��ت 
عملی��ات انتق��ال گاز ای��ران، با 
اعالم ای��ن خبر گفت: این پروژه 
با هدف افزای��ش ظرفیت انتقال 
تقوی��ت فش��ار  تاسیس��ات  گاز 
گاز تبریز، پوش��ش نیاز مصرف 
کش��ور،  غرب  ش��مال  منطق��ه 
به کش��ورهای  افزایش صادرات 
اج��رای  و  ارمنس��تان  ترکی��ه، 
 )SWAP( ط��رح معاوض��ه گاز
میان جمهوری اس��المی ایران و 
جمه��وری آذربایجان و صادرات 
گاز ب��ه جمه��وری خودمخت��ار 

 نخج��وان اجرایی ش��ده اس��ت.
یداهلل بایبوردی افزود: فاز نخست 
این تاسیس��ات پی��ش از این با 
س��ه دس��تگاه توربوکمپرسور با 
ظرفی��ت طراح��ی ٢٤ میلی��ون 
مترمکع��ب در روز با حالت ١+٢ 
و ٣٦ میلی��ون مترمکعب در روز 
ب��ا حالت ٠+٣ ب��رای انتقال گاز 
به شهرهای ش��مال غرب کشور 
و ص��ادرات گاز ب��ه کش��ورهای 

ترکی��ه، ارمنس��تان و جمهوری 
نخجوان پیش بینی شده بود.وی 
یادآور ش��د: این طرح به صورت 
EPC اج��را ش��ده و در حال��ت 
١+٥ ام��کان انتق��ال روزانه ٦٠ 
میلیون مترمکع��ب گاز را دارد.

ب��ه گفته بایبوردی، اس��تفاده از 
الکتروموتور به جای توربین گاز 
یکی از نخستین طرحهای بزرگ 
ش��رکت ملی گاز ایران است که 

در تاسیس��ات تبری��ز اج��را و با 
همت کارشناس��ان و متخصصان 
ایران��ی ب��ا موفقی��ت ب��ه پایان 
رسیده است.مدیر منطقه هشت 
عملیات انتق��ال گاز اضافه کرد: 
نیروی محرک��ه واحدهای فاز ٢ 
که از نوع الکتروکمپرس��ور بوده، 
نخستین بار در شرکت انتقال گاز 
با نیروی برق به حرکت در آمده 
و برای تامی��ن ٢٤ مگاوات برق 
مورد نیاز این الکتروکمپرسورها، 
پس��ت ب��رق ١١/١٣٢ کیلوولت 
با ٢ترانس��فورماتور ٤٠ مگاولت 
آمپر از خ��ط برق ١٣٢کیلوولت 
منش��عب از پست برق سردرود- 
آذر تامین ش��ده است.بایبوردی 
و  ان��دازی  راه  ب��ا  داد:  ادام��ه 
توس��عه  ط��رح  بهره ب��رداری 
گاز  تقوی��ت فش��ار  تاسیس��ات 
تبریز، ظرفیت انتقال گاز شمال 
و شمال غرب کشور شامل خط 

٤٠ این��چ تبریز- ب��ازرگان، خط 
لوله ٣٠ اینچ تبریز- ارمنس��تان، 
خط لول��ه ٢٠ این��چ و ٣٦ اینچ 
تبریز- میاندوآب و خط لوله ٢٤ 
اینچ تبریز- تسوج - ارومیه بیش 
از دو برابر مقدار پیشین افزایش 

یافته است.
عملیات  منطقه هش��ت  مدیر 
انتق��ال گاز درب��اره مزایای این 
ط��رح نی��ز گف��ت: راه ان��دازی 
س��ریع و راح��ت تجهی��زات در 
مقایس��ه ب��ا توربوکمپرس��ورها، 
باال بودن راندمان، نیاز نداش��تن 
به تعمیرات اساس��ی تا هش��ت 
تجهیزات  کمتر  استهالک  سال، 
به دلیل نداشتن قطعات داغ و... 
از جمله مزایای این پروژه است.
وی اعالم کرد: برای بهره برداری 
از این پروژه بیش از ٢٠ میلیون 
ی��ورو و ٢٠٠میلیارد ریال هزینه 

شده است.

اصفه�ان- خبرنگار فرص�ت امروز- 
مدیر امور برق جنوب غرب اصفهان گفت: از 
ابتدای امسال تا کنون ٣١8پروژه برق رسانی 
در محدوده جنوب غرب اصفهان با اعتباری 
بالغ بر ٣٥ میلیارد ریال اجرا ش��ده اس��ت. 
مهندس محس��ن معتمدی فرد در نشست 
خبری با خبرنگاران رس��انه های گروهی با 
بیان این خبر گفت: مجموعه پرس��نل این 
امور تالش نموده تا در راستای منویات مقام 
معظم رهبری که به نام س��ال دولت و ملت 
،همدلی و همزبانی نام گرفته با برنامه ریزی 
و سیاس��ت گذاری در ای��ن منطقه خدمات 
مطلوبی را به مش��ترکین ارائ��ه  دهند.وی 
با بی��ان اینکه محدوده تحت پوش��ش این 
ام��ور ٦٤کیلومترمرب��ع و در مناطق ٥ و١٣ 

شهرداری اصفهان واقع شده است، گفت: هم 
اکنون بیش از صد و ١١ هزار  مشترک برق  
اعم از تک فاز و سه فاز و دیماندی از خدمات 
ای��ن امور  به��ره می گیرند.مدی��ر امور برق 
جنوب غرب اصفهان ادام��ه داد: هم اکنون 
آمار مش��ترکین خانگی کل ش��رکت توزیع 
برق اصفهان 8٢٦٣98 مش��ترک می باشد 
که از این تعداد887٦١ مشترک خانگی در 
امور برق جنوب غرب اصفهان هس��تند که 
١٠درصد کل مش��ترکین مص��ارف خانگی 
اصفه��ان را تش��کیل می دهن��د.وی افزود: 
مش��ترکین برق این امور در بخش عمومی 
١٤درصد، در بخش کشاورزی ١/٥ درصد و 
در بخش صنعت ١/٦ درصد و سایر مصارف 
9/٢ درصد می باش��د که بیشترین مصارف 

این ام��ور در بخش خانگ��ی و عمومی می 
باشد.معتمدی فرد در ادامه گفت: مهمترین 
پروژه های این امور ش��امل احداث و بهینه 
س��ازی ١٢/٥ کیلومتر شبکه برق، احداث و 
تجهیز 8باب پست زمینی،٢٢پروژه روشنایی 
معابر،س��رویس و نگهداری روشنایی معابر 
امور،اصالح و بهینه سازی ٣/٥کیلومترشبکه 
فرس��وده هوایی،تبدیل ١١پست زمینی به 
کمپکت، و پروژه های مدیریت بهینه مصرف 
انرژی می باشد. مدیر امور برق جنوب غرب 
اصفهان با اشاره به کاهش سرقت سیم های 
مسی انتقال برق گفت: در سال جاری بیش 
از ٥٣٠٠متر از ش��بکه فشار ضعیف هوایی 
از کابل مس��ی به آلیاژی تبدیل شده است.

وی گفت:کمتری��ن خاموش��ی در اصفهان 

مربوط به این امور می باشد  که در تابستان 
گذش��ته با مش��ارکت و تعامل مش��ترکین 
با ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان 
ش��اهد مدیریت مصرف و کاهش خاموشی 
ها بودیم.معتمدی ف��رد بودجه این امور در 
س��ال جاری را ٤میلیاردتومان عنوان کرد و 
افزود: تاکنون8٠ درصد از این بودجه محقق 

شده است.

تبریز - اس�د فالح - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
آذربایجان به منظور تشریح ویژگی ها و مشکالت حریم برخی 
پروژه های مهم اجرایی این شرکت در استان آذربایجان غربی 

با رئیس کل دادگستری این استان دیدار کرد.
به گ��زارش خبرنگار ما در تبری��ز، در این دیدار که در 
محل دفتر ریاس��ت دادگس��تری کل اس��تان آذربایجان 
غرب��ی ترتیب یافته بود، محمودی��ان، مدیر دفتر حقوقی 
ب��رق آذربایجان، رحمتی  آیدنل��و، مدیرامور انتقال نیروی 
ب��رق آذربایجان غربی و تنی چند از کارشناس��ان ارش��د 
این ش��رکت نیز حضور داشتند. قانون سازمان برق ایران، 

مش��کالت موجود در رس��یدگی به پرونده ه��ای حقوقی 
صنعت ب��رق آذربایج��ان و نیز مش��کالت حریم خطوط 
انتق��ال برق خصوص��اً پروژه ه��ای در حال اج��رای برق 

آذربایجان در سطح استان و حاشیه شهر ارومیه، از جمله 
محورهای مورد بحث در این دیدار بود. 

مهن��دس حس��ین صب��وری، مدیرعامل ش��رکت برق 
منطقه ای آذربایجان در این جلسه از همکارهای بی شائبه 
دادگس��تری و دادگاه های آذربایجان غربی با شرکت برق 
منطق��ه ای آذربایجان تقدیر کرد.توکل حیدری، ریاس��ت 
کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این دیدار، صنعت 
ب��رق را از مهم ترین و زیربنایی ترین بخش های توس��عه 
کش��ورمان دانس��ت و خدمت رس��انی به مردم را در این 

صنعت ، ارزشمند توصیف کرد.

امروز-  یاس�وج- خبرنگار فرص�ت 
مدیرکل ثبت اس��ناد و ام��الک کهگیلویه 
وبویراحمد از تشکیل اتاق فکر تحکیم بنیان 
خانواده در اس��تان خبر داد. سعید محوری 
با بیان اینک��ه از مجموع ٦9٣ واقعه طالق 
ثبت ش��ده  در نیمه نخس��ت امسال تعداد 
٢٤٠واقعه مربوط به استان خوزستان بوده 
است، اظهار داشت: مردم استان خوزستان به 
جهت فقدان دفتر طالق در شهرستان های 
مج��اور ازجمله بهبهان، به ناچار به حس��ب 
نزدیکی نس��بت ب��ه ثبت واقع��ه در دفاتر 
طالق شهرستان های دهدشت و گچساران 
اقدام می کنند.مدیرکل ثبت اسناد و امالک 

کهگیلویه وبویراحمد ب��ا بیان اینکه طالق 
جدی ترین معضل اجتماعی کش��ور است، 
خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن اداره کل آمادگی 
دارد آم��ار دقیق و کامل مربوط به طالق را 
با توجه به ش��رایط، نوع طالق، سن، سواد 
را در اختیار دس��تگاه های اجرایی ومراجع 
مرتبط برای برنامه ری��زی وانجام پژوهش 
وتحقیق برای ارائه راه��کار در باره روند رو 
به افزایش طالق قرار دهد.وی با اش��اره به 
فرهنگ بومی و عش��ایری استان کهگیلویه 
وبویراحمد تصریح کرد: توقف و جلوگیری 
از رش��د طالق در اس��تان به نس��بت سایر 
استان های کشور با توجه پیوندهای قومی 

و قبیله ای آس��ان تر اس��ت.محوری عنوان 
کرد: آسیب شناس��ی عوامل ط��الق، ایجاد 
اش��تغال، ایجاد ش��رایط در جهت تشکیل 
خان��واده، برگ��زاری کالس ه��ای آموزش 
خانواده، ارائه تس��هیالت برای ازدواج آسان 
و شناخت بیشتر زوجین به مسائل مرتبط 

ب��ا زندگی خانوادگی از جمل��ه راهکارهای 
مقابله با طالق است.مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک استان از تشکیل اتاق فکر متشکل از 
نخبگان علمی، اساتید دانشگاهی وحوزوی 
را برای رف��ع علل کوتاه ب��ودن زندگی در 
اس��تان کهگیلوی��ه وبویراحمد خب��ر داد و 
گفت: امیدواریم این اتاق فکر نتیجه بخش 
باشد.وی خواستار تخصیص اعتبار از سوی 
س��ازمان مدیریت  و برنامه ریزی اس��تان 
برای رفع معضل طالق ش��د و عنوان کرد: 
دخالت خانواده ها، تکراری ش��دن و نبودن 
هیجان، نبود تفاهم و نداشتن شناخت را از 

مهم ترین دالیل طالق برشمرد.

اه�واز- خبرن�گار فرصت امروز- سیس��تم فرآورش 
و جداس��ازي نفت نمکي میدان رامش��یر ب��ا حضور آقاي 
مهن��دس عالي پور مدیرعامل محترم ش��رکت ملي مناطق 
نفت خی��ز جن��وب راه ان��دازي گردید.مهن��دس عالي پور 
راه ان��دازي ای��ن طرح را با توجه به تحری��م هاي موجود و 
اقتصاد مقاومتي، یک حماس��ه بزرگ ملي خوانده و تالش 
خس��تگي ناپذیر کارکنان ش��رکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري را پاس داشتند.مهندس باورساد نیز در خصوص 
ط��رح مذکوربیان کرد: یکي از دغدغه ها و تنگناهاي مهم 

مرتب��ط با تولید نفت در میدان نفتي رامش��یر عدم امکان 
تولید نفت نمکي با توجه به نمکي شدن تعدادي از چاه ها، 
ناش��ي از تزریق امتزاجي در این مخزن مي باشد که ناچارا 
بایستي نفت با نمک باال تولید و در غیر این صورت برنامه 
پیش بیني تولید از این میدان میس��ر نخواهد شد.ایش��ان 
افزود: به دلیل اهمیت این موضوع وتسریع در ایجاد یک راه 
حل طرح کوتاه مدت جداسازي نفت نمکي میدان رامشیر 
و انتقال آن به واحد نمک زدایي رگ س��فید-١ در دستور 
کار این ش��رکت قرار گرفت و پ��روژه نصب دو تفکیک گر 

جدید جهت جداسازي نفت شیرین و نمکي به همراه کلیه 
ادوات و تجهیزات برقي ، مکانیکي ، ابزاردقیقي و جداسازي 
خروجي پمپ ها جهت ارس��ال نفت ش��یرین به آبادان و 
نفت نمکي به سمت نمک زدائي رگ سفید-١ با تالش بي 
وقفه همکاران و با استفاده از امکانات و ظرفیت هاي موجود 
داخلي اجرا شد.مهندس باورساد توضیح داد: با اجراي این 
طرح که با استفاده از پتانسیل هاي موجود شرکت اجرایي 
گردی��د، روزانه حدود ١٠ هزار بش��که نفت ب��ر تولید این 

میدان افزوده شد. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- 
مدی��ر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از 
رشد 7١ درصدی حجم عملیات کانتینری 
در این بندر طی هش��ت ماهه امس��ال در 
مقایس��ه با مشابه سال گذش��ته خبر داد. 
به گزارش واحد اطالع��ات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرم��زگان، محمود صاب��ری مجموع آمار 
تخلی��ه و بارگیری کااله��ای نفتی و غیر 
نفتی بندر لنگه طی هش��ت ماهه امسال 
را ٥٤٣ هزار و ١٤7 تن اعالم کرد و افزود: 
بخش عمده این عملیات با حجمی بالغ بر 
٥٣7 هزار تن، مربوط به کاالهای غیرنفتی 

بوده اس��ت. وی ادامه داد: طی این مدت، 
میزان صادرات غیر نفتی بندر تجاری لنگه 
با ٣١٠ هزار و 7١١ تن عملیات، نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 9 درصد رشد 
داش��ته اس��ت. به گفته صاب��ری، واردات 
کاالی غیرنفتی با ٤ درصد کاهش نسبت 
به سال قبل، به رقم ١٢٢ هزار و ٦٥٢ تن 
رس��ید. مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر 
لنگه خاطرنشان کرد: طی مدت یاد شده، 
8١ هزار تن کاال به ویژه خودرو سواری از 
طریق این بندر ترانزیت شد. وی خودروی 
سواری، برنج، شکر، گندم، روغن خوراکی، 
س��ویا، میوه و تره بار، مواد معدنی، پارچه 

و الی��اف را از جمله کاالهایی دانس��ت که 
به امارات متحده عربی،کشورهای آسیای 
میان��ه و ع��راق وارد، صادر و ی��ا ترانزیت 
شده اس��ت. مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگ��ه در بخ��ش دیگری از س��خنان 
خود با اش��اره به رونق صادرات نفتی طی 
س��ال جاری، حجم عملی��ات آن را ٢هزار 
و ٢٠9 ت��ن برش��مرد که بیانگ��ر افزایش 
١٠٠درصدی نس��بت به سال گذشته می 
باش��د. صابری، مازوت، نف��ت کوره، قیر و 
بنزی��ن را از جمله کاالهای نفتی صادراتی 
برشمرد و گفت: کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس، هند و چین به عنوان بخشی 

از مقاص��د ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی 
ایران از طریق بندر تجاری لنگه به ش��مار 
می روند. وی افزود: ٣ هزار و ٦9 تن از این 
فرآورده ها از طریق بندر لنگه نیز تاکنون 
ترانزیت ش��ده اس��ت. این مقام مس��ئول 
همچنی��ن از رش��د 7١ درص��دی حجم 
عملیات کانتینری در این بندر طی هشت 
ماهه امس��ال در مقایس��ه با مش��ابه سال 
گذشته خبر داد و در ادامه گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون، سه هزار و 8١7 فروند 
ش��ناور به این بندر تردد داشتند که ٣٥٤ 
 فرون��د آن مربوط ب��ه ش��ناورهای باالی 

هزار تن بوده است. 

مدیر امور برق جنوب غرب اصفهان:

318 پروژه برق رسانی با اعتبار 35 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

در دیدار با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان عنوان شد؛

صنعت برق از مهم ترین و زیربنایی ترین بخش های توسعه کشور است

مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه وبویراحمد: 

اتاق فکر تحکیم بنیان خانواده در کهگیلویه وبویراحمد تشکیل شد 

بهره برداري طرح بزرگ جداسازي نفت نمکي میدان رامشیر

صابری خبر داد: 
رشد 71 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندرلنگه

مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز خبر داد

افزایش پایداری صادرات گاز به ترکیه با بهره برداری از تاسیسات تبریز
اخبار

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
کهگیلویه و بویراحمد:

ذخیره سازی مخازن نفت کهگیلویه 
و بویراحمد وضعیت مطلوبی دارد

یاس�وج- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: ذخیره سازی مخازن نفت کهگیلویه 
و بویراحم��د در وضعی��ت مطلوب��ی قرار داش��ته و 
ت��ا پایان فصل س��رما نگرانی بابت ذخیره س��وخت 
زمس��تانی وجود ن��دارد. ابوالفض��ل روح اللهی اظهار 
کرد: ش��رکت پخش فرآورده های نفت��ی کهگیلویه 
و بویراحم��د در راس��تای خدمت رس��انی به مناطق 
محروم به طور ش��بانه روزی و در ش��رایط سخت در 
حال خدمت به مردم هس��تند. مدیرعامل ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد 
سوخت رس��انی مطل��وب به مردم را مهم دانس��ت و 
گفت: به لحاظ ش��رایط اقلیمی و صعب العبور بودن 
برخی مناطق استان کار سوخت رسانی بسیار سخت 
است. این مسئول کار سوخت رسانی با نفت کش ها را 
بسیار حساس دانست و عنوان کرد: با وجود برودت 
هوا و فرا رس��یدن فصل سرما در مناطق کوهستانی 
کهگیلویه و بویراحمد سوخت رس��انی به این مناطق 
به نح��و مطلوب انج��ام گرفته اس��ت. روح اللهی به 
هم��کاری انباره��ای مبداء اش��اره و تصری��ح کرد: 
ذخیره س��ازی مخازن انبار نفت در وضعیت مطلوبی 
قرار داشته و تا پایان فصل سرما نگرانی بابت ذخیره 

سوخت زمستانی وجود ندارد.

معاون راهداری استان مرکزی خبر داد
اختصاص 130 میلیارد ریال اعتبار 
به اجرای عملیات ایمنی راه های 

استان مرکزی
اراک- خبرنگار فرصت امروز- معاون راهداری 
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از اختصاص 
١٣٠ میلیارد ریال اعتب��ار به منظور اجرای عملیات 
ایمنی در س��طح محورهای اس��تان خب��ر داد.علی 
زندی فر اظهار کرد: به منظور ایمن س��ازی محورهای 
استان و کاهش تصادفات رانندگی ١٣٠ میلیارد ریال 
اعتب��ار به اج��رای پروژه های ایمن س��ازی اختصاص 
یافته است.وی ادامه داد: در حال حاضر پنج پیمانکار 
در محوره��ای اس��تان در حال انج��ام نصب عالئم و 
س��ه پیمان��کار در حال خط کش��ی هس��تند، ضمن 
اینک��ه تمامی چراغ های چش��مک زن در حال تعمیر 
و نگهداری هس��تند.معاون راه��داری اداره کل راه و 
شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی 
جزء سه استان برتر کشور از لحاظ ایجاد روشنایی در 
محور های مواصالتی است، گفت: قرارداد به روزرسانی 
روشنایی ٢٥٠کیلومتر از محورها با پیمانکاران بسته 
شده و در مرحله انجام است.زندی فر آشکارسازی ٦٢ 
نقطه و مقط��ع حادثه خیز را از دیگر اقدامات صورت 
گرفته توس��ط ای��ن معاونت اع��الم و تصریح کرد: از 
مجم��وع ٦٢ نقطه حادثه خیز ٣٥ نقطه به طور کامل 
حذف و ایمن س��ازی شده اس��ت، همچنین طی دو 
س��ال اخیر هزار و ٦٠٠ کیلومتر از شیب شیروانی ها 
اصالح شده که به واس��طه آن ٣٥ درصد واژگونی ها 

کاهش پیدا کرده است.

رؤسای شورای اسالمی شهرستانهای 
جنوب غرب استان تهران در رباط کریم

رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- جلسه ای 
به منظور بررسی تداخل حریم شهر فرهنگی مذهبی 
آفت��اب با حرائم چهار شهرس��تان ری ، اسالمش��هر، 
بهارس��تان و رباط کریم با حضور رؤس��ای ش��ورای 
اسالمی شهرس��تان های جنوب غرب استان در دفتر 
شورای شهررباط کریم تشکیل شد.  در این جلسه که 
به میزبانی ش��ورای اسالمی شهر رباط کریم تشکیل 
گردید ؛ رؤس��ای ش��ورای شهرس��تان های تهران ، 
اسالمش��هر ، رباط کریم ، بهارستان ، کهریزک ، شهر 
جدید پرند ، نصیرش��هر و شهر گلس��تان هر یک به 
ارائ��ه نظرات و پیش��نهادات خود در خصوص کاهش 
حری��م ش��هرها و بخش ها ب��ه نفع ش��هر فرهنگی 
مذهب��ی آفتاب پرداختن��د و درباره ای��ن موضوع به 
بح��ث و گفتگو نشس��تند بنابر این گ��زارش ولی اهلل 
حس��نلو رئیس شورای شهرس��تان رباط کریم دراین 
جلسه بر لزوم همفکری و تبادل نظر در این خصوص 
تاکید کرد و از رؤس��ای ش��وراها درخواس��ت کرد تا 
مستندات خود را ارائه و  نظرات خودرا بصورت علنی 
در جلس��ه بیان نمایند.در ادام��ه مهندس عبدی آذر 
رئیس شورای اسالمی اس��تان تهران نیز ضمن بیان 
دی��دگاه های خوددر خصوص کاهش حریم ش��هرها 
توسط شهرآفتاب خطاب به رؤسا گفت : مجموع این 
ش��هرها جمعیتی بیش از ٢/٥میلیون نفر می باش��د 
که کاهش حریم و محدوده های قانونی این ش��هرها 
می تواند با توجه به رشد جمعیتی که وجود دارد در 
آینده آس��یب های جدی به لحاظ شهرنش��ینی وارد 
نماید. احمد محمد حس��نی رئیس ش��ورای اسالمی 
ش��هر رباط کریم نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم 
ب��ه حاضرین همفکر و تعامل و پیگیری مس��تمر در 
ای��ن خصوص را یکی از راه حل های اساس��ی خواند 
و تاًکید کرد : هرگون��ه تغییرات در حوزه جغرافیایی 
باید براس��اس قانون صورت پذیرد و هرگونه تغییر در 
حریم ش��هرها، تابع دس��تور العمل  است و باید طی 
مراحل قانونی تاًئید و اب��الغ گردد.مهندس مختاری 
ش��هردار رباط کریم، نیز در این جلسه حضور یافت و 
در سخنانی پیش��نهادات حضور را مبنی بر ارائه یک 
راه��کار عمل��ی و تحقیقاتی به حاضری��ن دادو گفت 
هرگونه افزایش یا کاهش حریم ش��هرها تابع قوانین 
شهرسازی اس��ت و این موضوع می بایست از طریق 
هیئتی متشکل از کارشناس��ان حقوقی ، شهرسازی 
و معماری و مش��اورین امر با تجمیع نظرات رؤس��ای 
ش��وراهای اسالمی شهرس��تان های جنوب غرب این 
موض��وع را از طریق مس��ئوالن اس��تانی و کش��وری 

پیگیری نماید.

دیدار مدیر عامل شرکت مخابرات 
گیالن با همکاران مخابرات 
شهرستان آستانه اشرفیه

حف��ظ  رش�ت- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- 
برندمخابرات و آش��نای اول و افزایش عرق و تعصب 
س��ازمانی از خصای��ص خوب و پس��ندیده کارکنان 
یک دس��تگاه خدمات رس��ان و اجرایی است، همه 
ما موظفیم با رعایت اخالق حس��نه و حفظ حرمت 
و ش��أن م��ردم و ارباب رج��وع، بهتری��ن خدمت را 
در کوتاه تری��ن زمان ممکن ارائ��ه نماییم. مهندس 
خضردوس��ت رییس هیئت مدی��ره و مدیرعامل که 
به اتفاق دکتر قربانی نماینده محترم مردم شهرستان 
آستانه اشرفیه و کیاشهر در مجلس شورای اسالمی 
در جم��ع صمیمی کارکن��ان مخابرات شهرس��تان 
مربوطه حضور داش��تند از حمایت های بیدریغ دکتر 
قربان��ی و زحمات همکاران مخابراتی قدردانی نمود. 
مهندس رضا خضردوس��ت در جمع کارکنان رسمی 
و کارگزاران مخابرات روس��تایی وپرسنل شرکتی و 
جوان حاضر درجلس��ه تأکید کرد: وظیفه و اولویت 
کاری همه ما ارائه س��رویس مناس��ب و به موقع به 
مش��تریان و متقاضیان و کیفیت خدمات است، رفع 
خراب��ی تلفن در کوتاه ترین زم��ان ممکن، واگذاری

ADSL و اینترن��ت پرس��رعت، پیگی��ری مطالبات 
ش��رکت و کاهش وصولی های مش��ترکین بدهکار 
بای��د جزء اولوی��ت کاری همه کارکن��ان قرار گیرد. 
مدیرعام��ل مخاب��رات گیالن از تعامل بس��یارخوب 
رؤس��ای مخابرات شهرس��تانها با نمایندگان محترم 
مردم درمجلس شورای اسالمی، ائمه محترم جمعه 
و جماع��ات، فرمان��داران محت��رم و مدیران س��ایر 
دستگاهها تش��کر کرد و اظهار داشت: اعتقاد راسخ 
داری��م به س��الی که به همدل��ی و همزبانی دولت و 
ملت مزین ش��ده است ضمن تعامل خوب و سازنده 
ب��ا سایردس��تگاه های اجرایی، مس��یر خدمتگزاری 
به مردم ش��ریف و ملت عزیز هموارتر ش��ده اس��ت. 
در ادام��ه دکت��ر قربان��ی نماین��ده محت��رم مردم 
شهرس��تانهای آستانه اش��رفیه و کیاشهر درمجلس 
شورای اس��المی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در ای��ن محفل صمیمی، رضایت از وضعیت عملکرد 
ش��رکت مخابرات گی��الن در ح��وزه انتخابیه خود، 
اظهار داشت: از فضای همدلی و همزبانی ایجاد شده 
در این محیط واقعا لذت بردم و از تسلط و اشرافیت 
جناب مهندس خضردوس��ت به همه امور مخابراتی 
شهرس��تان و حتی احواالت شخصی پرسنل حاضر 
در جمع استفاده و حظ کافی بردیم. وی مطالبی را 
در خصوص توس��عه شبکه مخابراتی و ارتقای ورژن 

بعضی از سیستم های موجود مطرح کرد.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
 علمی پژوهشی شرکت آب 

منطقه ای گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  به مناس��بت 
هفته پژوهش و فناوری، غرفه دس��تاوردهای علمی 
و پژوهش��ی شرکت آب منطقه ای گلستان در قالب 
نمایش��گاه دستاوردهاي پژوهش��ي و فناوري استان 
در س��الن ورزشی ش��هید موس��ی رضازاده دانشگاه 
عل��وم کش��اورزی و منابع طبیعی گ��رگان با حضور 
دکتر صادقلو اس��تاندار گلستان و جمعی از رؤسای 
دانشگاه ها و مدیران دستگاه اجرایی گشایش یافت.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب منطقه ای 
گلس��تان، مدیر عامل این ش��رکت با اشاره به شعار 
محوري هفت��ه پژوهش و فناوري امس��ال با عنوان 
»پژوه��ش و فناوری ، عزم مل��ی و رویکرد جهانی«، 
گف��ت: هفته پژوهش و فناوري، هفته اي اس��ت که 
فرصت مناس��بي براي توج��ه و تمرک��ز روي ابعاد 
مختلف ام��ر پژوهش و فن��اوري در اس��تان فراهم 
م��ي آورد تا کلیه ذي نفع��ان ضمن اطالع از روند و 
وضعیت موجود در کشور براي آینده، برنامه ریزي و 
اقدامات بهتر و مهم تري را در دس��تور کار خود قرار 
دهند. وی  در ادامه خاطرنش��ان کرد: پژوهش کلید 
پویایی علم و توسعه است و تحرک و پویایی صنعت 
آب گلستان مرهون گسترش فعالیت های پژوهشی، 
بهره گی��ری از نیروی انس��انی و ظرفیت های موجود 
اس��ت.مهندس علی نظری تصریح ک��رد: با توجه به 
تاکید اساس��نامه شرکت بر استفاده از روش های نو 
و خالق در مدیریت بخش آب، پژوهش و تحقیقات 
جای��گاه ویژه ای در این ش��رکت دارد که با تکیه بر 
آن، روند توسعه در این بخش شتاب خواهد گرفت.  

تجلیل فرماندار از معلول موفق 
اسالمشهری

ام�روز-  فرص�ت  خبرن�گار  اسالمش�هر- 
بة مناس��بت ١٢ آذرماه روز جهانی معلوالن فرماندار 
اسالمشهر به همراه معاون امور فنی و عمرانی فرماندار 
و رییس س��ازمان بهزیستی با حضور در منزل ربابه 
فتوح��ی معلول موفق که تابحال س��ه عنوان کتاب 
توس��ط وی انتش��ار یافته تجلیل کرد.دراین بازدید 
امیراله حقیقی در سخنانی ضمن تسلیت بمناسبت 
فرا رس��یدن ایام شهادت امام حس��ن مجتبی)ع( و 
پیامبر اکرم )ص(  و تبریک به مناس��بت روز جهانی 
معلوالن، گفت: اینکه یک معلول با وجود مشکالت و 
محدودیت های جسمی موفق شده سه عنوان کتاب 
را منتش��ر کند، جای تجلیل و قدردانی دارد.حقیقی 
با بیان اینکه هماهنگی های الزم جهت اس��تفاده از 
کتب انتش��ار یافته توسط این نویسنده موفق توسط 
ادارات و نهادهای فرهنگی شهرس��تان انجام خواهد 
ش��د ادامه داد: باید با حمایت و پشتیبانی از عزیزان 
معلولی که در عرصه های مختلف به موفقیت هایی 
نائل می شوند برای تداوم فعالیت آنان ایجاد انگیزه 
و دلگرمی کرد.فرماندار اسالمشهر همچنین با اشاره 
به اهمیت حمای��ت و پش��تیبانی از معلوالن افزود: 
دیدار و مالقات مس��ئوالن از معلوالن بس��یار برای 
آنان روحیه بخش خواهد بود و به حل مشکالت این 

قشر از جامعه کمک خواهد کرد. 

اخبار
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