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ایالم؛سرزمینکتیبههاوقلعهها
مغرب در تالش اسـت تـا با تقویت 
حضـور خـود در بازار گردشـگری 
روسـیه به یکـی از مقاصـد اصلی 

توریست های روس تبدیل شود. 
بـه گـزارش پایـگاه خبـری موراکـو ورلـد نیـوز، هیاتی 
متشـکل از نماینـدگان صنعـت گردشـگری مغـرب وارد 
مسـکو شـدند. ایـن سـفر سـه روزه قـرار اسـت هـدف 
 تقویـت مناسـبات گردشـگری میـان مغرب و روسـیه را 

دنبال کند. السـن زلمت رئیس فدراسـیون صنعت 
هتلداری مغرب در این خصوص گفت: مغرب در ...

آمارهـای جدید حاکی از آن اسـت 
که صنعت گردشـگری چین پس از 
یـک دوره افت پنج سـاله در حال 
بهبود بوده و با بهتر شـدن شرایط، 

مسـافران و گردشگران خارجی متقاضی سفر به این کشور 
همچنان در حال افزایش است. سازمان گردشگری چین با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که گردشگران خارجی از ابتدای 

سال جاری میالدی تا پایان اکتبر  )مهر - آبان( بیش 
از 28 میلیارد و 500 میلیون دالر در چین هزینه ...

تالش مغرب برای تبدیل 
شدن به مقصد گردشگران 

روس

صنعت گردشگری چین جان 
دوباره گرفت
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مغرب در تالش است تا با تقویت حضور خود در بازار گردشگری روسیه 
به یکی از مقاصد اصلی توریست های روس تبدیل شود. 

به گزارش پایگاه خبری موراکو ورلد نیوز، هیاتی متش��کل از نمایندگان 
صنعت گردش��گری مغرب وارد مس��کو ش��دند. این س��فر س��ه روزه قرار 
 اس��ت ه��دف تقوی��ت مناس��بات گردش��گری میان مغ��رب و روس��یه را 

دنبال کند. 
الس��ن زلمت رئیس فدراس��یون صنعت هتلداری مغرب در این خصوص 
گف��ت: مغ��رب در ت��الش اس��ت تا با ه��دف ترغی��ب و جذب گردش��گر، 
توافقنامه ه��ای جدیدی با گردانندگان صنعت گردش��گری روس��یه منعقد 
کند، به ویژه در برهه زمانی کنونی که برخی مقاصد برای گردشگران روس 

منع شده است. 
روس��یه به دنبال حادثه سقوط هواپیمای مسافری خود در سینای مصر، 
پروازهای��ش به مصر را لغو کرد. اخیراً مس��کو به دلیل س��رنگونی جنگنده 

خود توس��ط ارتش ترکیه، گردش��گران روس را از س��فر به این کشور نیز 
منع کرده است. 

زلمت اف��زود: اگر بتوانیم عوامل صنعت گردش��گری روس��یه را متقاعد 
به همکاری کنیم، مغرب یکی از مقاصد اصلی گردش��گران روس در س��ال 

2016 خواهد بود. 
گفته می شود مغرب در نظر دارد با تقویت حضور خود در بازار گردشگری 

روسیه، در سال 2016 یکصد هزار گردشگر روس را جذب کند. 
در س��ال 2014میالدی 36 هزار گردشگر روس به مغرب سفر کردند که 

در قیاس با سال قبل 22 درصد کاهش نشان می داد. 
مغ��رب همچنین ج��ذب 800 هزار گردش��گر روس تا س��ال 2020 را 

به عنوان هدف تعیین کرده است. 

آمارهای جدید حاکی از آن است که صنعت گردشگری چین پس از یک 
دوره افت پنج س��اله در حال بهبود بوده و با بهتر شدن شرایط، مسافران و 
گردش��گران خارجی متقاضی س��فر به این کشور همچنان در حال افزایش 

است. 
س��ازمان گردش��گری چی��ن ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای اع��الم ک��رد ک��ه 
گردش��گران خارج��ی از ابت��دای س��ال جاری می��الدی ت��ا پای��ان اکتبر  
 )مه��ر - آب��ان( بیش از 28 میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر در چین هزینه 

کرده اند. 
در 10 ماه اول سال جاری میالدی  )2015( این رقم برای کل گردشگران 
در چین 47 میلیارد و 400 میلیون دالر بود که در مقایس��ه با دوره مشابه 

سال گذشته حدود 0. 9 درصد رشد نشان می دهد. 
در همین حال آکادمی گردش��گری چین هم گزارش کرده که در جریان 
برنامه پنج س��اله توسعه این کشور، شمار گردشگران خارجی در این کشور 
از مرز 100 میلیون نفر در سال جاری میالدی فراتر رفته و 4. 4 درصد در 
مقایس��ه با 10 ماه س��ال گذشته رشد داشته است.  »دای بین« رئیس این 
آکادمی گفت، گزارش این مجموعه نش��ان می دهد که به دوره پنج س��اله 

افت گردشگری در چین به تدریج پایان داده شده است. 
وی افزود: صنعت گردش��گری برای رشد اقتصادی کشور اهمیت زیادی 
دارد و ما افت و خیز زیادی را در پنج س��ال گذشته در این خصوص شاهد 

بوده ایم. 
روزنامه  »چاینا دیلی« می نویس��د که گرایش ب��ه افت در این صنعت با 

این گزارش جدید پایان یافته اس��ت، با این حال هنوز باید برای ارتقای آن 
تالش کرد. 

گردشگری چین تا سال 2011 میالدی دائماً رشد می کرد اما پس از آن 
دستکم سه سال متوالی رشد خوبی را تجربه نکرد اما از سال گذشته کم کم 
اوضاع بهبود یافته است. اگرچه گردشگران زیادی به چین سفر می کنند اما 
هزینه های س��فر در این کش��ور به مراتب بیشتر از کشورهای همسایه نظیر 

تایلند و مالزی است. 
چی��ن به تدریج به یک��ی از مقاصد گران قیمت برای گردش��گران تبدیل 
شده اس��ت و این یکی از مسائلی است که محدودیت هایی را برای سفر به 
این کش��ور ایجاد می کند. بهای بلیت های هواپیما و هتل و سفرهای درون 
ش��هری و همچنین خرید اقالم مختلف در چین باالست و مشابهت زیادی 

با کشورهای اروپایی دارد. 
در مقایسه با کشورهای همسایه در شرق آسیا حتی هزینه های مربوط به 

تغذیه، خرید البسه و سوغاتی هم در چین باالتر است. 
بیش��ترین کسانی که به چین س��فر می کنند اتباع هنگ کنگ، ماکائو و 

تایوان و همچنین شهروندان کره جنوبی، ژاپن و ویتنام هستند. 

تالشمغرببرایتبدیلشدنبهمقصدگردشگرانروس

صنعتگردشگریچینجاندوبارهگرفت
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برای کمپ زدن در زمستان باید دارای پناهگاهی خوب، 
وس��ایل گرمایی و مهارت خش��ک باقی ماندن باش��ید. در 
ش��رایطی که هوا به سرعت عوض می شود و درجه حرارت 
ه��م نزدیک صفر و برف هم کم اس��ت و نیز در برنامه های 
کوتاه م��دت یا ش��رایطی که باید کمپ را س��ریع برپا کرد، 
مطمئنا چادر بهترین وس��یله اس��ت. در وسط روز و زمانی 
که خورشید در پشت ابرها پنهان است، حرارت درون چادر 
می تواند 22تا 28درجه گرم تر از هوای بیرون باش��د. تحت 
این ش��رایط می توان لباس و کیسه خواب خیس را خشک 
کرد. پناهگاه هایی که از برف درست می شوند، مثل غار برفی 
و ایگلو جهت برپا ش��دن به زمان بیش��تر و مهارت و تالش 
احتیاج دارند، اما از طرفی قوی تر، جادارتر و حتی در هوای 

خیلی سرد هم گرم هستند.
برپایی چادر در زمس��تان: محل برپایی چادر را به دور از 
نقاط خطرناکی مانند شکاف یخی، مسیر بهمن یا نقاب ها 
انتخاب کنید. شکل وزش باد را در منطقه بررسی کنید اگر 
برف مانند سنگ سخت است یا در سطح زمین شکل هایی 
از برف درس��ت شده اس��ت، به معنی بادخیز بودن منطقه 
است. اما اگر منطقه حاوی برف پودری یا شل است به منزله 
آن اس��ت که منطقه از باد در امان اس��ت یا برف های جمع 
شده توس��ط باد به آنجا آورده شده اند. یک منطقه گود در 
برف پودری، می تواند پناهگاه خوبی از دست باد باشد ولی 
ش��اید مجبور باشید که برف روی چادر را مرتبا پاک کنید. 
محل انتخابی حتی المقدور مسطح باشد. منطقه ای که چادر 
روی آن قرار خواهد گرفت را کامال برف کوبی کنید تا سطح 
منطقه بتواند وزن چادر و متعلقات را تحمل کند و بتوانید 
بنده��ای چ��ادر را در برف بکوبید. صاف کردن و مس��طح 
س��اختن محوطه زیر چادر از لیزخوردن افراد در طول شب 
جلوگیری می کند و بدین وس��یله از نقاط برجس��ته سطح 
زمین خالص می ش��وید. اهمیت این نکته زمانی است که 
تصمیم داشته باشید چند شبی را در آن محل به سر ببرید، 
چراکه برف زیر چادر بعد از ش��ب اول مانند س��نگ سفت 
می ش��ود و هر برجستگی در سطح آن به صورت یخ زده در 

می آید. یک بیل با صفحه ای چهار گوش برای تسطیح محل 
چادر وسیله خوبی است. کوبیدن برف منطقه با »کفش های 
برف« باعث فش��رده شدن س��طح برف می شود. اسکی نیز 
وس��یله خوبی برای صاف کردن است. اگر سطح زیر چادر 
کمی ش��یب دار است، طوری بخوابید که سر شما در باالی 
ش��یب باش��د. بعد از برپا ک��ردن چادر، حف��ره ای به عمق 
30س��انتی متر در جلوی چادر ایجاد کنید. افراد می توانند 
هنگام بس��تن یا باز کردن گتر و در آوردن کفش های خود، 
راح��ت در چادر بنش��ینند و پاهای خ��ود را در این گودال 
قرار دهند. وس��ایل پخت و پز و اجاق آشپزی را هم در آن 
ط��رف این گودال قرار دهید. در ه��وای توفانی این گودال 
محل خوبی برای برای محافظت چراغ از ش��ر باد است و به 
کوهنوردان اجازه می دهد هنگامی که در کیسه خواب خود 
هس��تند، کمی به جلو بخزند و آشپزی خود را انجام دهند. 
داالن رودی چادر را می توان روی این گودال برقرار کرد. اگر 
چادر در معرض باد اس��ت، دور آن دیوار هایی از برف ایجاد 
کنید. این دیوار )که باید بین یک تا 2متر باش��د( را در هر 
نقطه ای در پیرامون چادر می توانید درس��ت کنید تا جلوی 
برخورد باد به چادر را بگیرد. هرچه قدر دیوار بلندتر باش��د 
بای��د آن را دورتر از چادر درس��ت کرد. مثال یک دیوار یک 
متری باید یک متر هم از چادر فاصله داشته باشد. این کار 
به این دلیل صورت می گیرد که باد در قسمت پناهگاه دیوار، 
برف زیادی را انبار خواهد کرد و این منطقه خیلی س��ریع 
پرخواهد ش��د. ساده ترین و سریع ترین راه برپا کردن دیوار، 
کندن بلوک های برفی با استفاده از اره برفی یا قسمت نوک 

بیل و قرار دادن آنها روی هم هست. 
در زمان توفان باید هر چند وقتی س��قف چادر را از برف 
پاک کرد. در اغلب توفان ها مسئله مهم برفی که از آسمان 
می بارد نیست، بلکه برفی است که توسط باد آورده می شود. 
در قس��مت پناهگاه دیوار و چادر، ب��اد برف زیادی را جمع 
خواهد کرد. در چ��ادری که حتی تا نیمه در برف فرورفته 
است، خطر خفگی وجود دارد، مخصوصا که درون آن پخت 

و پز هم در جریان باشد. 

نکاتی در مورد کمپینگ در برف
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اینجا تاریخ ایران با همه اس��تحکامش و با همه برگ های 
زرین و حتی تاریکش آرمیده اس��ت. اینجا ایالم است. نامی 
باستانی با تاریخی دور و دراز. تاریخی که در کمرکش کوه های 
اطرافش هنوز هم نفس می کش��د. حتی اگر زیر آوار هزاران 
ریزگرد مهاجر باشد و حاال ایالم با قلعه های مستحکمش در 
برابر هجوم گرد و غبار ایستاده است. درست مانند سده های 
طوالنی مبارزه اش. همین چهره مستحکم از ایالم منطقه ای 
دیدنی برای گردشگران ساخته است. گوشه باختری ایران، 
نام ایالم ذهن را به دور دست تاریخ هدایت می کند. سرزمین 
طلوع آفتاب و عروس زاگرس با کوهس��تان های سلسله وار 

و دش��ت های پهناور که زیس��تگاه انواع گونه های گیاهی و 
جانوری است، از قابلیت های برجسته ای در زمینه گردشگری 
طبیعی برخوردار است. از کوه های داالهو که می گذرید کوه 
قالقیران که سمبل و نماد استقامت و جوانمردی مردم این 
دیار اس��ت، با ظاهری چش��م نواز همراه با درختان تنومند 
بلوط نمایان می ش��ود و چشم های هر بیننده ای را می نوازد. 
مواهب زیبای خدادادی در اس��تان ایالم باعث شده که این 
خطه از خاک ایران از لحاظ منابع طبیعی  یکی از جذاب ترین 
مناطق ایران باش��د. جاذبه های اجتماعی و فرهنگی استان 
ای��الم از دیگر زیبایی های منطقه هس��تند. زندگی ایل ها و 

عشایر متعدد در منطقه و ییالق و قشالق آنها در میان کوه ها 
و دش��ت های ایالم؛ جذاب ترین شیوه معیشت اجتماعی را 
در ق��رن صنعتی معاصر به نمایش می گ��ذارد و حیرت هر 
بینن��ده ای را بر می انگیزد. هنوز آداب و رس��وم اجتماعی و 
فرهنگی حاکم بر منطقه از قبیل: پوش��ش و لباس محلی، 
گویش شیرین زبان کردی و صفای باطن و مهمان نوازی در 
این خطه ح��رف اول را می زند. ایالم به عنوان بخش مهمی 
از تمدن های باس��تانی ایران و داش��تن بیش از یک هزار اثر 
و ابنیه تاریخی از جاذبه های گردشگری تاریخی فراوانی نیز 

برخوردار است. 

برگی از تاریخ ایالم
س��رزمینی که اکنون اس��تان ایالم نام دارد، بنا به اسناد 
تاریخی فراوان، بخشی از کش��ور عیالم باستان بوده است. 
این کش��ور در حدود 3000س��ال پیش از میالد به وجود 
آمده و تا سال 640 پیش از میالد به حیات اجتماعی خود 
ادامه داده اس��ت. در این س��ال، به فرمان آشور بانی پال به 
خاک و خون کشیده شده و منقرض شده است. از شهرهای 
این کش��ور، به اسامی ››شوش‹‹ پایتخت اصلی، ››ماداکتو‹‹ 
پایتخت تابس��تانی، اه��واز، خایدالو، ماس��اباتیک و کابیانه 
اشاره شده است. در کتیبه های بابلی، عیالم را ››آالمتو‹‹ یا 

ایالم؛سرزمینکتیبههاوقلعهها
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››آالم‹‹ خوانده اند که به قولی به معنای کوهستان یا ››کشور 
طلوع خورشید‹‹ اس��ت. مدتی پس از سقوط عیالم،  حوزه 
فرمان روایی آنان به دو منطقه تحت نفوذ پارس ها در خاور و 
مادها در باختر تقسیم شد. هرچند مناطق مسکونی زاگرس 
در دوره هخامنشی جزیی از امپراطوری هخامنشی به شمار 
می آمده، اما در ظاهر ارتش هخامنشی برای عبور از زاگرس 

ناچار به پرداخت باج به کوه نشینان مقتدر آن بوده است. 
بنا به نوش��ته مورخان یونانی، در زمان سلوکیه، ساکنین 
زاگرس بیشتر اوقات با اقوام مهاجم و بیگانه در نبرد بوده اند. 
وجود آثار باس��تانی فراوانی از دوره ساسانی در استان های 
ایالم و لرس��تان، نشان می دهد که این منطقه در آن زمان 
بس��یار آباد و با اهمیت بوده اس��ت. اسامی شهرهایی مانند 
››دارشهر‹‹، ››سیمره‹‹،  ››ماس��بندان‹‹، ››مهرگان کدک‹‹، 
››اری��وخ‹‹ و ››ش��یروان‹‹ این نظر را تایی��د می کند. محل 
دقیق برخی از این شهرها هنوز روشن نشده است. در اواخر 
دوره ساسانی، خاندان فیروزان بر این سرزمین و خوزستان 
حکومت داشته اند که آخرین آنها پس از شکست در جنگ 
جوال به دارالخالفه اعزام ش��ده است. بعد از تسخیر ایران به 
وسیله عرب های مسلمان، احتمال دارد که این ناحیه جزیی 
از ایالت کوفه ش��ده و اسامی شهرهای ماسبندان، مهرگان 
و سیمره معرب شده باش��ند. در اواخر قرن چهارم هجری 
قمری، حس��نویه کرد بر لرس��تان و ای��الم فعلی حکومت 
می کرده و تا اوایل قرن شش��م هجری قمری حکومت این 
خاندان ادامه داش��ته است. از س��ال 570 تا 1006هجری 
قمری، اتابکان لر بر لرس��تان و پش��تکوه حکومت کرده اند. 
آخرین اتابک لر به نام شاهوردی خان را شاه عباس صفوی 
به قتل رس��انده و حسین خان سیلورزی جد والیان ابوقداره 
را به حکومت لرس��تان و پشتکوه منصوب کرده است. این 
خان��دان پس از مدت��ی، مقر حکومت خود را به پش��تکوه  
)ایالم کنونی( منتقل کرده اند و غالم رضا خان والی ابوقداره، 
آخرین والی پشتکوه پس از کودتای 1299شمسی به نحوی 
نسبتا مسالمت آمیز، منطقه تحت حکومت خود را رها کرده 

و به کشور عراق رفته است. 

گردشگری طبیعی در ایالم 
سرزمین ایالم با کوهس��تان های سلسله وار و دشت های 
پهناور؛ زیس��تگاه انواع گونه های گیاهی و جانوری است که 
چش��م اندازهای زیبای طبیعی را در ای��ن منطقه به وجود 
آورده اند. این منطقه که بر دامنه کوه های خود چش��م انداز 
سبزی از جنگل های بلوط را دارد؛ در برگیرنده رودخانه ها و 
آبشارهای زیادی است که هر یک جاذبه های خاص و مناظر 
روح پ��روری را به نمایش می گذارن��د. ایالم که از بکر ترین 
مناطق ایران اس��ت، از قابلیت های برجسته و با ارزشی در 
زمینه گردشگری طبیعی برخوردار است. پیشینه تاریخی 
و باستانی این خطه از ایران سبب شده جاذبه های باارزشی 
در این منطقه وجود داش��ته باشد که نام آنها یادآور اساتیر 
افسانه ای ایران باستان است. جاذبه های اجتماعی و فرهنگی 
اس��تان ایالم از دیگ��ر زیبایی های منطقه هس��تند که بر 

جاذبه های گردشگری استان می افزاید. 
جاذبه های تاریخی ایالم

کاخ فالحتی
کاخ فالحتی در خیابان آیت اهلل حیدری ش��هر ایالم بنا 
نهاده ش��ده است. این کاخ با باغ زیبا با سردرهای منقوش، 
آجرکاری و با سرستون های زیبا متعلق به دوران قاجار است. 

مجموعه کاخ قلعه والی
 قلع��ه والی روی تپ��ه »چقامیرگ« در ش��هر ایالم قرار 
دارد. وسعت کل این قلعه 2500متر، مساحت زیر بنای آن 
1500مترمربع و حیاط آن 700متر است که شامل اتاق ها 
و تاالرها با مصالح آجر و گچ و س��نگ مرمر است. در داخل 
حیاط نیز س��نگ نوش��ته ای بلند وجود داشت که در زمان 
محمدعلی شاه قاجار و غالمرضاخان ابوقداره والی لرستان 

حک شده بود. 
تپه ورده کبود

این تپه در فاصله 20 کیلومتری ش��مال غربی ایالم و در 
نزدیکی رود کش��کان واقع شده اس��ت. باستان شناسان در 
گودال قائمی که به طول 26 متر و عرض 11 متر در این تپه 
ایجاد کرده اند، تعداد زیادی گور یافته اند. این گورها شامل 
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قلوه سنگ هایی هستند که به خاطر استحکام سقف گورها 
به کار برده شده اند. اجساد داخل گورها به حالت خمیده و 
همراه با اشیای قیمتی  )از جنس مفرغ( و همچنین سالح 
متوفی  )از جنس آهن( تدفین شده اند. پیشینه آثار کشف 
شده در گورستان ورکبود متعلق به اواخر سده هشتم ق.م و 

آغاز سده هفتم ق. م است. 
سنگ نوشته آشوری  )گل گل(

س��نگ نوشته آش��وری  )گل گل( ملکش��اهی بر دیواره 
کوه��ی در جوار روس��تای گل گل در فاصله 25کیلومتری 
ش��هر ایالم حکاکی شده اس��ت. این سنگ نوشته به زمان 
حکمرانی آشور بانی پال متعلق است که حدود 3 هزار سال 
پیشینه تاریخی دارد. روی آن سنگ، نقش برجسته پیکره 
یک سرباز آشوری با کاله خود، همراه با ماه و ستاره در باالی 
سر آن و در حالی که پیکانی در دست دارد، حک شده است. 
در قسمت پایین سنگ نوشته آشوری، چند جمله به خط 

میخی به چشم می خورد که ترجمه شده است. 
سنگ نوشته تنگه قوچعلی

سنگ نوش��ته تنگه قوچعلی در ضلع شرقی مسیر تونل 
آزادی ایالم بر دیواره س��نگی کوه انار س��نگ واقع شده که 
این نوش��ته تاریخی به ابعاد 50 در 70 سانتی متر در دوران 
قاجار و حکومت والیان پش��تکوه حک شده است. خط این 

سنگ نوشته، خط نستعلیق است. 
سنگ نوشته تخت خان

این سنگ نوشته روی سنگی عظیم به ابعاد 1 در 2متر در 
مکانی به نام تخت خان  )34کیلومتری جاده ایالم_مهران( 
حک شده و اطالعات آن در رابطه با تاریخ ایالم و حکمرانان 

آن است. 
سنگ نوشته قلعه والی

این سنگ نوش��ته در قلعه والی قرار دارد و مضمون این 
سنگ نوش��ته در ارتباط با زمان ساخت قلعه والی در سال 
1326 هجری شمس��ی اس��ت و متن آن چنین است: »به 
معماریت عالیجاه خیر الحاج حاجی درویشعلی کرمانشاهی 
و به نظارت معتمد السلطان مکرم عم عالی مقام صید جواد 

خان سرتیپ والی زاده.«

ایالم، شهر قلعه های باستانی
ایالم شهر قلعه های سنگ و ساروجی است. وجود چندین 
قلعه در کمرکش کوه ها و دش��ت های همجوارشان نشان از 
موقعیت اس��تراتژیک این منطقه دارد. قلعه هایی که بعضا 
دسترسی به آنها هم خیلی آسان نیست. راه های صعب العبور 
در دل کوه  ها دلیل این عدم دسترس��ی اس��ت. اما بسیاری 
از قلعه ها و آثار به جا مانده از آنها به آس��انی در دس��ترس 
گردشگران قرار دارند. بیش از 22 قلعه از دوره های ساسانی، 
س��لجوقی، قاجار و پهلوی در ایالم به جا مانده است که از 
مهم ترین جاذبه های گردشگری این استان به شمار می روند. 

قلعه توت ایالم
قلعه یا دژ توت در ناحیه جنوب روستای بانقالن قرار دارد 
که از توابع ش��هر ایالم اس��ت. این قلعه در میان کشتزارها 
و باغ های کش��اورزی و بر فراز یک تپه باس��تانی از گذشته 
بر جای مانده اس��ت و به نام قلعه توت معروف اس��ت. آثار 
تخریب ش��ده قلعه توت بر ف��راز تپه باس��تانی قلعه توت 
مالحظ��ه می ش��ود. ارتفاع تپه از س��طح زمین های اطراف 
حدود 15 متر اندازه گیری ش��ده اس��ت. امروز در بنای این 
قلعه پالن مش��خصی دیده نمی شود. بخش عمده بنا بر اثر 
فرسایش و تخریب تدریجی از بین رفته است. سنگ به کار 
رفته در معماری قلعه، به تدریج برای حصار کش��ی باغ ها و 
مزارع کشاورزی پیرامون انتقال داده شده که همین مسئله 
موجب ش��ده تا از معماری قلعه اثری باقی نماند اما این اثر 
به عنوان یک تپه باستانی قابل مطالعه است. در تپه تکه های 
متراکم س��فال و ابزارهای سنگی دیده می شود. سفال های 
به دست آمده همگی بدون لعاب بوده و اکثرا دارای پوشش 
گلی نخودی و آجری اس��ت. پخت سفال ها ناقص بوده و از 
مواد گیاهی، شن و ماس��ه برای شاموت آنها استفاده شده 
اس��ت. اکثر س��فال ها از نوع سفال های خش��ن خمره ای، 
چرخ س��از و دارای تزیینات افزوده دور کمر یا روی ش��انه 
ظروف هس��تند. در س��طح تپه و در گوش��ه جنوب شرقی 
آن، توده ای از قلوه س��نگ به ارتف��اع حدودا یک متر دیده 
می ش��ود، همچنین در حاشیه غربی سطح تپه چند ردیف 
توده سنگی به صورت خشکه چین دیده می شود. به احتمال 
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زیاد این س��نگ ها بقایای معماری قلعه سطح تپه هستند 
که در گذشته در ساخت دیوارها به کار رفته است. به دلیل 
فعالیت های نامتعارف کش��اورزی در سطح تپه و دامنه های 
آن بافت س��طحی تپه و بنای قلعه به هم خورده اس��ت. در 
س��طح و سمت جنوب تپه آثار و گچ  )و احتماال کوره گچ( 

دیده می شود. 
قلعه قیران

این قلعه در شهر ایالم، بر باالی کوه قالقیران که مشرف 
بر ناحیه جنگلی بسیار زیبایی که به نام ششدار یا ششدان 
معروف است، بنا شده است. ساختمان قلعه قیران و قله کوه 
قالقیران بر فراز آن، زیبایی و جذابیت خاصی را برای شهر 

ایالم ایجاد کرده است. 
قلعه هزارانی

در امت��داد ج��اده آبدانان مورموری در ابتدای روس��تای 
هزارانی در بخش شمالی جاده بقایایی قلعه ای روی یک تپه 
طبیعی دیده می ش��ود. ارتفاع این تپه حدود 10 متر است 
که آثار بجای مانده معماری آن به صورت یک قلعه بوده که 
با مصالح س��نگ و گچ ساخته شده است. پالن بنا به شکل 
داالن هایی مستطیل شکل و طویلی است که متاسفانه کامال 
تخریب و به صورت مدفون و نیمه مدفون مشاهده می شوند 

و مربوط به دوران ساسانی هستند. 
قلعه سه کسان

در جنوب غربی دره ش��هر و روی ارتفاعات صخره ای حد 
فاص��ل ارتفاعات کبیرکوه و دش��ت دره ش��هر در باالترین 
منطقه قلعه ای بزرگ موجود اس��ت که به نام سه کسان یا 
سه کس��ون خوانده می شود. این قلعه یکی از بزرگ ترین و 
گس��ترده ترین قلعه های دوره ساسانی- اسالمی در منطقه 
بوده که دسترسی به آن بسیار مشکل است. مصالح ساخت 
آن قلوه سنگ و گچ است. دیوارها جهت غیر قابل دسترس 
بودن روی صخره ها س��اخته شده است. این قلعه دارای آب 

انبار به صورت کنده کاری صخره ها بوده است. 
قلعه سام

محوطه باستانی قلعه سام در شهرستان شیروان چرداول، 
در نزدیکی روس��تای چم بور از تواب��ع بخش هلیالن واقع 
شده است. این مجموعه از سه بخش مرتبط به هم در عین 

حال با فاصله و مستقل شکل گرفته است. این مجموعه از 
نظ��ر دوره ای در یک دوره از تاری��خ که احتماال حد فاصل 
اوخر دوره پارت ها و اوایل دوره ساس��انی است، ایجاد شده 
است. معماری این قلعه جنبه نظامی و دفاعی داشته است، 
زی��را قلعه در صع��ب العبور ترین بلندی های کوه بنا ش��ده 
است چون طرح و نقشه ای از پیش نداشته، طراح یا معمار 
برج ها، اتاق ه��ا و ورودی ها را با توج��ه به موقعیت طبیعی 
صخره ه��ا احداث کرده اس��ت. به طورکلی معماری قلعه به 
سبک معماری دوره ساس��انیان ساخته شده است. مصالح 
ساختمانی ای که برای ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته 
است عبارتند از: سنگ، گچ، ساروج، مالت، گچ و در بعضی 

جاها نیز گل به کار رفته است. 
پشت قلعه آبدانان

در 5 کیلومت��ری جنوب شهرس��تان آبدان��ان و در میان 
روس��تا پش��ت قلعه، بر بلندی تپه ای منفرد ک��ه رودخانه 
ج��اری آبدانان از پ��ای آن می گذرد، آثار بن��ای قلعه ای به 
چش��م می خورد. مصالح به کار رفته در قلعه قلوه س��نگ، 
گچ و ساروج است. قلعه مذکور دارای بخش های متعددی از 
جمله باروی قلعه، برجک های دیده بانی و نگهبانی، ورودی 
قلعه اماکن مسکونی و شاهنشین، تونل و پلکان متعلقه بوده 
است. با عنایت به شیوه معماری، ساختار، نحوه استفاده از 
مصالح، اجرای طاق ها، مطالعه و بررسی سفال های سطحی 

منطقه و مقایسه بادگیر اماکن تاریخی حفاری شده، این اثر 
فرهنگی-تاریخی مربوط به دوران ساسانیان است. بنای قلعه 
روستا پشت قلعه تحت حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان است که در سال 1380 به جهت اهمیت 
آن و انجام مطالعات باستانشناسی و حفاظت و مرمت آن در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 
قلعه اسماعیل خان

قلعه و اس��تحکامات مع��روف به اس��ماعیل خان بر فراز 
ارتفاعات انبار آب و مشرف به شهر ایالم ساخته شده است. 
محدوده ای که اثر روی آن ایجاد گردیده کامال کوهس��تانی 
است و از س��ه جهت صخرهای و صعب العبور است و فقط 
جبهه جنوب ش��رقی اس��ت که مس��یر ارتباطی قلعه بوده 
اس��ت. مصالح به کار رفته در کل بنا سنگ های کوهستانی 
با استفاده از مالت گچ است. سنگ ها تقریبا با تراش اندک 
جور ش��ده و در ردیف های منظم اما بررسی شواهد سطح 

محوطه بنا قدمت بیشتری را نشان می دهد. 
قلعه چکر بولی چوار

این قلعه باستانی در روستای چکر واقع در کوهستان بولی 
از توابع بخش چوار شهرس��تان ایالم واقع ش��ده است. این 
قلعه در نزدیکی مرز با کشور عراق ایجاد شده است و سبک 
معماری و مصالح آن با قلعه یزگرد در استان کرمانشاه قابل 
مقایسه است. تعداد 11 اتاق در قسمت جنوبی قلعه ایجاد 
ش��ده است که بر حیاط مرکزی تس��لط دارند. اتاقها دارای 
طاق قوس هس��تند. مصالح به کار رفته در این قلعه سنگ 
و گچ اس��ت و در داخل اتاق ها نیز با گچ اندود ش��ده است. 
س��فال های نخودی و قرمز رنگ با ش��اموت شن به صورت 
متراکم در محوطه پیرامونی قلعه دیده می شود که متعلق 

به دوره تاریخی است. 
قلعه تاریخی چوار )قال(

این قلعه در 12کیلومتری غرب شهر چوار و 2کیلومتری 
شهر ایالم بر سر راه چوار به نواحی مرزی با کشور عراق واقع 
شده اس��ت. این قلعه یکی از بزرگ ترین قالع منطقه است 
که بر فراز تپه ای در مس��یر چوار-مورت تجریان به س��مت 
دهستان چکربولی و ناحیه مرزی با کشور عراق ایجاد شده 
است. مواد اصلی به کار رفته در بر پایی آثار بنای قلعه، قلوه 
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سنگ ها و الشه سنگ های محلی و مالت گچ 
است. این بنا جزو قالع نظامی-مسکونی است. 
آثار فرهنگی س��طح تپه وسعت و گستردگی 
بقایایی معماری و نوع مصالح به کار رفته نشان 
می دهد که احتماال این بن��ا متعلق به اواخر 

دورن تاریخی و اوایل دوره اسالمی است. 
قلعه پوراشرف

در 6کیلومت��ری ضل��ع جن��وب ش��رقی 
شهرستان دره ش��هر در روستای شیخ مکان 
قرار گرفته اس��ت. مطابق سنگ نوشته نصب 
 ش��ده روی دی��وار ورودی قلع��ه، در س��ال 
1335ه. ق به دستور میر سید محمد خان پور 
اشرف در این منطقه از دره شهر ساخته شده 
است. بیشترین مصالح به کار رفته در اسکلت 
بنا، قلوه س��نگ و در م��واردی از آجر جهت 
تزیین از جمله سر در ورودی ها و برجستگی ها 
روی دیوار استفاده شده است. این قلعه کاربرد 
نظامی-مس��کونی داش��ته و متعلق به دوران 

قاجار است و در نوع خود بی نظیر است. 
قلعه زینل )زبیده(

این اثر تاریخی در جنوب روستای الیاس آباد 
چمکالن از توابع شهرستان دره شهر واقع شده 
اس��ت. قلعه زینل همانند دیگر قالع محدوده 
زاگرس روی تپه ای نس��بتا بلند ساخته شده 
است. قلعه فعلی یک بنای دوره اسالمی متاخر 
اس��ت که در دوره صفویه س��اخته شده و در 
دوره های بعد مورد اس��تفاده حاکمان محلی 
قرار گرفته است. مصالح به کار رفته در ساخت 

این قلعه سنگ و گچ است. 
دژ شیخ مکان 

ای��ن دژ در داخ��ل تنگه ش��یخ م��کان در 
8کیلومتری شرق دره شهر و در سمت غربی 
تنگه، آث��اری از یک دژ جال��ب توجه در دل 
کوه به چش��م می خورد که از لحاظ مصالح و 
س��بک معماری، نشانی از دوره ساسانی دارد. 
دژ چهار اتاق و تنه��ا یک در ورودی در ضلع 

شمالی دارد. مصالح اصلی دژ قلوه سنگ و گچ 
است که در انتهای دیواره دژ با اندودی از گچ 

پوشیده شده است. 
قلعه پنج برار مورموری )قلعه تاجمیر(

پنج برار محدوده ای تاریخی اس��ت که در 
کوهپایه های جنوبی کوه کاه ماس، مشرف بر 
دش��ت مورموری واقع ش��ده و قلعه پنج برار 
یکی از این آثار محس��وب می ش��ود. مصالح 
س��اخت قلعه سنگ های نس��بتا بزرگ که از 
س��نگ های رودخانه ای و بومی منطقه است. 
قلعه متعلق به دوران اسالمی است. این قلعه 
شامل دژ پیرامونی و بناهای داخل محوطه دژ 

است. 
قلعه جهانگیر آباد

قلعه جهانگیر آباد بنایی اس��ت متعلق به 
دوران پهلوی و والیان پش��تکوه که توس��ط 
خوانین منطقه  )میرهای هاشمی( در جنوب 
ش��هر تاریخی دره ش��هر و حاش��یه روستای 
جهانگیر آباد س��اخته شده اس��ت. بنا دارای 
پالن مربع مس��تطیل اس��ت. مصال��ح به کار 
رفته در این قلعه قلوه سنگ های رودخانه ای 
و مالت گچ اس��ت. این بنا به طورکلی دارای 
6 ات��اق، 2 ایوان و ی��ک راهرو و دو زیرزمین 
اس��ت. از دیگر قلعه های اس��تان ایالم: قلعه 
پبردم��ی میمه-قلع��ه س��یس مورموری-

قلعه لرغه مورموری-قلعه و محوطه پش��ته 
زنجیره-قلعه و دژ کوه خرمه چرداول، قلعه 
کنجانچم، قلعه جوق ملک شاهی مربوط به 
دوران س��الجقه، قلعه هره قلوس مربوط به 
دوره ساس��انی، قلعه میم��ه زرین آباد، قلعه 
ش��یاخ یا ش��هاق مربوط به دوره ساسانی، 
قلعه ارمو، قلعه هزار در و چندین قلعه دیگر 
که در گوش��ه و کنار اس��تان ایالم به چشم 
می خورند. وجود این همه قلعه و تعدادشان 
بی��ش از 22 عدد اس��ت، ایالم را به ش��هر 

قلعه های مستحکم تبدیل کرده است. 
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مکزیک کش��وری در آمریکای جنوبی  است که مهد 
یکی از مهم ترین تمدن های باس��تان یعنی آزتک و قوم 
مایا بوده  است. این کشور از شمال با آمریکا، از جنوب و 
غرب با اقیانوس آرام، از جنوب شرق با گواتماال و بلیز و 
از شرق با خلیج مکزیک همسایه است. نخستین آثاری 
که از انسان در مس��وآمریکا )مکزیک کنونی( به دست 
آمده، متعلق به 40هزار س��ال پیش است. حدود 9هزار 

س��ال پیش سرخپوستان عهد باستان در این منطقه به 
کاش��ت ذرت روی آوردن��د. از این اتف��اق به عنوان یک 
انقالب فرهنگی یاد شده است. در واقع تحول کشاورزی 
در مکزیک را که با کاش��ت ذرت آغاز ش��د، بسیاری از 
باستان شناسان سرمنشا تشکیل تمدن های پیشرفته تر 
دانس��ته اند. این تمدن ها در ش��هرها با استفاده از خط 
س��اخت بناهای تاریخی، تحقیق��ات نجومی، ریاضیات 

و اتکا ب��ه نظامی گری ایجاد می ش��دند. به مدت قریب 
به 3 هزار س��ال اریدوآمریکا و مس��وآمریکا )از نخستین 
مناطق ایجاد تمدن بش��ری در مکزیک( محل استقرار 
تمدن های پیش��رفته موسوم به امریندیان )آمریکایی - 
سرخپوستی( بودند اما در سال 1519 تمدن های بومی 
مکزیک از س��وی اسپانیایی ها مورد حمله قرار گرفتند. 
اس��پانیایی ها با توسل به سالح های آتش��ین توانستند 

تمدن های آزتک، مایا و اولمک را در مکزیک شکس��ت 
دهند و این کشور را به تصرف خود درآورند. 

کم��ک  ب��ا  اس��پانیایی ها  نی��ز   1521 س��ال  در 
تالکس��کالتک ها ک��ه از اصلی ترین دش��منان آزتک ها 
محس��وب می ش��دند، تنوچیتیتالن پایتخ��ت آزتک ها 
را به تص��رف خ��ود درآوردند. تص��رف پایتخت آزتک 
منجر به تحت الحمایتی مکزیک در س��ال 1535 ش��د، 

سفر به سرزمین مایا و آزتک 

گردشگریدرتاریخی40هزارساله
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از ای��ن پس مکزیک تحت الحمایه ی��ا به تعبیری دیگر 
مستعمره اسپانیا ش��د. مکزیک پرجمعیت ترین منطقه 
تحت الحمایه اس��پانیا بود. پس از س��ه دهه اس��تیالی 
امپراتوری اس��پانیا، سرانجام در س��ال 1810 استقالل 

مکزیک از اسپانیا اعالم شد. 
صدور اعالمیه استقالل منجر به یک دوره جنگ های 
طوالن��ی میان نیرو ه��ای اس��پانیا و مکزیکی ها ش��د. 
در نهایت در س��ال 1821 مکزیک رس��ما به استقالل 
رس��ید و ایتوربی��ده به عن��وان امپراتور این کش��ور بر 
تخت نشس��ت. دو س��ال بعد نیرو های انقالب��ی او را از 
قدرت برکنار کردند و در س��ال 1824 قانون اساس��ی 
بر مبنای نظام حکومت��ی جمهوری در مکزیک تدوین 
ش��د. نام کش��ور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایاالت 
متح��ده مکزیک تغییر دادن��د. در حال حاضر جمعیت 
این کش��ور 108میلیون و 700هزار و 891 نفر اس��ت 
که میانگین س��نی آنها 25/6سال است. امید به زندگی 
برای زن��ان 78/56س��ال و برای مردان 72/84 س��ال 
اس��ت. 5/76 درصد از مردم مکزیک مسیحی کاتولیک 
و 6/3درصد پروتس��تان هس��تند. زبان رسمی آنها هم 

اسپانیایی است. 
اقتصاد مکزیک

یک چهارم نیروی کار به کش��اورزی اش��تغال دارد و 
بس��یاری از مکزیکی ه��ا هنوز در حد معیش��ت زراعت 
می کنن��د و ذرت، گندم، لوبیا قرم��ز و برنج می کارند. 
قهوه، پنبه، میوه و سبزی مهم ترین کشت های صادراتی 
است. مکزیک در تولید نقره مقام اول را در جهان دارد. 
اس��تخراج ذخای��ر ب��زرگ گاز طبیعی و نفت توس��عه 
خارق الع��اده اقتص��ادی کش��ور را در دهه های 1970 
و 1980 میس��ر ک��رد. بر این اس��اس مکزیک در حال 
رش��د اقتصادی شامل صنایع مهم پتروشیمی، نساجی، 
وس��ایل نقلیه موتوری و فرآورده های غذایی اس��ت. در 
اوایل دهه 1990 شرکت های عمده آمریکایی به دلیل 
ترکیبی از سیاس��ت دولت آمری��کا و توافق های تجاری 
مربوط به »ق��رارداد تجارت آزاد آمریکای ش��مالی« و 
هزینه پایین نیروی کار به تاسیس کارخانه در مکزیک 

تش��ویق ش��دند. نتیجه این حرکت، رش��د خارق العاده 
اقتصاد مکزیک بود که اکنون یازدهمین اقتصاد بزرگ 
جهان اس��ت. با این حال مشکالت اقتصادی باقی است 
و می��زان باالی بیکاری انگیزه مهاجرت غالبا غیرقانونی 

به آمریکا بوده است. 
فرهنگ مردم مکزیک

فرهنگ مکزیک بازتابی از تاریخ این کشور و ترکیبی 
از فرهنگ های تمدن های پیش از ورود اس��پانیایی ها و 
فرهنگ اسپانیا اس��ت. زمانی که مکزیک به یک کشور 
مس��تقل تبدیل ش��د به دنبال یک هویت ملی بود که 
تنها عنصر مش��ترک میان س��اکنان تازه آن کاتولیک 
بودنش��ان ب��ود. در آخرین ربع س��ده نوزده��م و دهه 
نخست س��ده بیس��تم یعنی در دوران پورفیریو دیاس 
با پیشرفت اقتصادی و آشتی همراه بود. از عناصر مهم 
فرهنگ��ی مکزیک می توان به رقص ماریاچی که رقصی 
س��نتی اس��ت و در آن زنان جامه ه��ای رنگارنگ خود 
را همراه ب��ا ضرب آهنگ های ش��اد ماریاچی در هوا به 
جل��و عقب می چرخانند. در این رق��ص دو نفره، مردها 
دس��ت خود را پش��ت کمر خود حلقه می کنند و زنان 
 با حفظ فاصله ای محترمانه، در برابرش��ان دامن افشانی 

می کنند. 
روز درگذش��تگان یا دیا دلوس مورتوس: در این روز 
در واق��ع باور و س��نتی اس��ت که مکزیکی ه��ا آن را از 
اجداد سرخپوس��ت خود به یادگار نگه داش��ته اند. بعد 
از ورود اس��پانیایی در قرن ش��انزدهم به مکزیک، این 
س��نت با باورهای مس��یحی آمیخته ش��د و اکنون در 
روزهای اول و دوم نوامبر و همزمان با روز گرامیداشت 
قدیسان کاتولیک برگزار می شود. در روز درگذشتگان، 
مکزیکی ه��ا بر مزار از دس��ت رفتگان خود گرد می آیند 

و برایشان شمع روشن کرده و گل نثارشان می کنند. 
جشـن گوئال گوئتزا: گوئال گوئت��زا که در آن گروه 
نماین��دگان فرهنگی و هنری ش��هر جوچیتان مکزیک 
وارد محل برگزاری جش��ن گوئال کوئتزا در ش��هر سان 
آنتونیو واقع در ایالت آخاکا می ش��وند. در این جش��ن 
نمایندگان شهرها و ایالت های مختلف مکزیک گرد هم 

می آیند و رقص های محلی و س��نتی خود را به نمایش 
می گذارند. 

جش��ن کوئین سیانه را: این جش��نی است که مردم 
مکزیک به مناس��بت رس��یدن دختران ش��ان به س��ن 
15س��الگی برگزار می کنند. در این جش��ن پدر و مادر 
دختر همه دوس��تان و آشنایان ش��ان را برای ش��رکت 
در مراس��م دعا در کلیسا و س��پس جشنی شاد دعوت 
می کنند. بعد از بازگش��ت از کلیسا، از همه مهمانان با 
ساز و آواز و غذاهای خوشمزه محلی پذیرایی می شود. 

غذاهای اصیل مکزیکی
غذاه��ای مکزیکی با طعم دهنده ه��ای قوی و متنوع، 
ان��واع ادوی��ه و ترش��ی و تزیینات رنگ��ی آن در جهان 
شناخته می شوند. بسیاری از غذاهای مکزیک امروزی، 
غذاهای س��نتی آزتک ها و مایا اس��ت که در آن ذائقه 
اس��پانیایی ها نیز ب��ه کار رفته  اس��ت. غذاهای مکزیک 
ب��ه دلیل آب و ه��وای محلی و موقعی��ت جغرافیایی و 
تفاوت ه��ای قومی در میان س��اکنان بومی آن در نقاط 
مختلف متفاوت اس��ت. تاکو و چالوپ��ا یکی از غذاهای 

سنتی این کشور است. 
مهم ترین مناطق گردشگری مکزیک

وجود س��واحل زیبا، یک��ی از بزرگ ترین صخره های 
مان��ع در جهان، فرهنگی ش��اد و تاریخ باس��تانی مایا، 
مکزی��ک را به یک مقصد توریس��تی محب��وب تبدیل 
کرده است. مکزیک، سرزمین رنگ و کنتراست ها است. 
سواحل پرازدحام گردشگران را به شهرهای استعماری 
آرام��ی دعوت می کنن��د در حالی ک��ه اقامتگاه های آن 
دری به س��وی جنگل می گش��ایند که در آن طوطی ها 
و میمون های زیبایی زندگی می کنند. کوه های باشکوه 
به بیابان های دور می رس��ند. خانه های سنتی پوئبلو در 
کنار امالک اسپانیایی قرار گرفته است. خرابه های شهر 
مایان در خارج از متروپلیس های مدرن کش��ف ش��ده 
است. عواملی از این دست در کنار هم کشور مکزیک را 
به مقصد دوست داشتنی برای گردشگران تبدیل کرده 
اس��ت. تا جایی که صنعت گردش��گری در این کش��ور 
بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی این کش��ور را به 

خود اختصاص داده اس��ت. در این مقاله 10 مکان زیبا 
برای بازدید از مکزیک را معرفی می کنیم. 

Puebla-پوئبال
پوئب��ال در س��ال 1531 در مرکز مکزی��ک بنا نهاده 
ش��ده و ششمین ش��هر بزرگ در کشور است که دارای 
بیش از 2میلیون جمعیت اس��ت. موقعیت استراتژیک 
آن، این ش��هر را به یک ش��هر مهم تبدیل کرده است. 
امروزه، این ش��هر اس��تعماری جالب و زیبا با مسافران 
گرس��نه هماهنگ ش��ده و به همین خاطر نیز به عنوان 
پایتخت غذای مکزیک مش��هور و ش��ناخته شده است. 
اگر س��فری به این ش��هر داش��تید، حتما غذای سنتی 
مکزیکی ه��ا به نام پوبالنو را امتح��ان کنید. این غذا به 
گفته افراد محلی، اختراع همین ش��هر اس��ت. در سایه  
 Catedral آتش فش��ان پوپوکاتپتل بایستید و از معبد
de Puebla  نی��ز بازدی��د کنی��د. ای��ن معب��د دارای 
مجس��مه های عقیق و س��قف گنبدی ش��کلی است که 
از س��نت پیتر روم الگو گرفته اس��ت. ش��هر چولوال در 
نزدیکی این شهر قرار گرفته و دارای اهرام بزرگی است 
که تا به حال س��اخته شده است. این ساختار در طول 

قرن ها نادیده گرفته شده است. 
merida-مریدا

نام مس��تعاری آن، شهر سفید اس��ت. مریدا پایتخت 
ایالت یوکاتان مکزیک اس��ت. این شهر در سال 1542 
توسط فاتحان اس��پانیایی در باالی شهر باستانی مایان 
س��اخته ش��د و دارای ویژگی ه��ای متع��دد از دوران 
اس��تعماری است. یکی از این س��اختمان ها شامل کاخ 
رهبر قبلی کنکیستادورها است. میدان اصلی شهرستان 
به ن��ام El Zocalo، مکان بس��یاری از س��اختارهای 
تاریخ��ی همچ��ون کلیس��ای جام��ع قرن ش��انزدهم، 
کاخ فرماندار و تاالر قدیمی ش��هر اس��ت. خیابان های 
درخ��ت کاری ش��ده در El Pasea Montejo  ب��ا 
قصرهای زیبایش، نش��انگر شکوه س��ابق شهر به عنوان 
پایتخت ساخت طناب در جهان است. این خیابان بعد 
از گذراندن یک روز گ��رم، می تواند مکان زیبایی برای 

قدم زدن باشد. 
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Taxco-تخکو
مس��افرانی که عالقه مند به جواهرات نقره هس��تند 
می توانند س��ری به این شهر بزنند زیرا تخکو به خاطر 
کارهای نقره  خود، بس��یار مش��هور است. این شهر در 
ش��مال ایالت گررو قرار گرفته و به عنوان نخس��تین و 
مهم ترین منطقه معدنی ش��ناخته ش��ده است. امروزه 
خیابان های آن با سنگ ها، خانه های استعماری بزرگ 
با بالکن هایی پر از گل های رنگارنگ، مربع های کوچک 
و کارگاه ه��ای نقره پر ش��ده و این ش��هر را به یکی از 
محبوب ترین مکان ها ب��رای بازدید در مکزیک تبدیل 
کرده است. کلیساهایی همچون سنتا پریسکا، نشانگر 
س��بک معماری باروک هس��تند. هفت��ه مقدس زمان 
خوبی ب��رای بازدید از تخکوس��ت زی��را در این زمان 
مراس��می برگزار می شود که افراد ایمان و عقیده خود 

را به نمایش می گذارند. 
copper-canyon-تنگه  مس

تنگه مس، در ایالت چیهواهوا، یک س��ری از دره های 
باریکی است که بزرگ تر و عمیق تر از گراند کانیون در 
 Tarahumara ایاالت متحده است. این تنگه در کوه
قرار گرفته و نام خود را از رنگ مس��ی مایل به س��بز 
خود گرفته اس��ت. متداول ترین روش برای کاوش این 
 Chihuahua al Pacifico تنگه، مس��یری به ن��ام
اس��ت. این مس��یر از 37 پل و 86 تونل عبور می کند 
و دارای ارتف��اع 2400 متری از س��طح دریاس��ت، به 
همی��ن خاطر منظ��ره  زیبایی از تنگه دیده می ش��ود. 
بیش��تر ماجراجویان از پل ه��ای معلق، صخره نوردی و 

پیاده روی در این مکان لذت می برند. 
guanajuato-گوآناخوآتو

گوآناخوآت��و پایتخ��ت ایالتی به همین ن��ام بوده و 
بس��یار جذاب و ش��گفت انگیز اس��ت. خطوط س��نگ 
فرش، کافه های کن��ار خیابان و برخی از معماری های 

خیره کننده س��بک باروک در ش��مال آمری��کا، به این 
ش��هر حس اروپایی بخشیده است. این شهر همچنین 
دارای تونل های زیرزمینی اس��ت که به عنوان جاده به 
کار م��ی رود و همی��ن امر نیز موج��ب منحصر به فرد 
ش��دن آن در جهان ش��ده است. ش��هر گوآناخوآتو در 
سال 1559 بنا نهاده شد و خیلی زود به خاطر معادن 
طال و نقره خود مشهور شد. می توان از برخی از معادن 
دیدن کرد. معدن La Valencia از جمله این معادن 
است که غنی ترین معدن نقره در جهان است. در کنار 
معدن کلیس��ای سان کیتنو قرار دارد که با طال و نقره 
به خوبی تزیین ش��ده است. این ش��هر بهترین مکان 

برای لذت بردن از موسیقی ماریاچی سنتی است. 
oaxaca-اوآخاکا

این ش��هر نیز پایتخت ایالتی به همین نام اس��ت و 
در دره ای زی��ر کوه های Sierra Madre واقع ش��ده 
اس��ت. معماری استعماری، سایت های باستان شناسی، 
یک فضای آرام و یک روز خوب در فس��تیوال مرده ها، 
این ش��هر را به یک مقصد توریستی خوب در مکزیک 
تبدیل کرده است. در قلب اوآخاکا میدان زیبا و جذاب 
آن ب��ه ن��ام زوکالو قرار گرفته اس��ت که توریس��ت ها 

می توانن��د نش��انه های تاریخی اس��تعماری زیبا مانند 
کلیسای سانتو دومینگو، موزه تور و فروشگاه سوغاتی 
را تحس��ین کنند. بازدیدکنن��دگان می توانند دره های 

زیبایی را در مونت آلبان مشاهده کنند. 
mexico-city-مکزیکوسیتی

مکزیکوس��یتی پایتخت کش��ور مکزیک است که دارای 
گروه  های قومی از سراسر جهان است. این شهر نه تنها مرکز 
آموزشی، فرهنگی و سیاسی کشور مکزیک است بلکه یکی 
از مهم ترین مراکز تجاری و مالی در آمریکای التین است. 
در حالی که هیچ س��احلی در مکزیکو س��یتی وجود ندارد، 
توریست ها می توانند از کارها و موارد جالب و شگفت انگیزی 
بازدی��د کنند. مراکز تاریخی در مناطق برجس��ته تاریخی 
همچون Plaza de la Constitucion، کلیسای جامع 
متروپولیت��ن، قصر ملی و خرابه های معبد آزتک باس��تان 

بسیار پر جنب و جوش است. 
teotihuacan-تئوتیهواکان

مص��ر ب��ه خاطر اهرام خود بس��یار مش��هور اس��ت. 
تئوتیهواکان نیز دارای اهرام بس��یار بزرگی اس��ت. این 
اه��رام در س��ال های بی��ن 100 بعد از می��الد و 450 
بعد از میالد س��اخته ش��د. در این دوره، تئوتیهواکان 

در ح��ال ظهور به عن��وان یک مرکز مذهب��ی مهم در 
آمری��کای میانه ب��ود. در واقع نام ای��ن اهرام به معنای 
زادگاه خدایان اس��ت که توس��ط آزتک ابداع شده بود. 
مهم ترین آث��ار تاریخی، اهرام خورش��ید و ماه و معبد 
QUETZALCOATL است. تئوتیهواکان به خاطر 
برنامه ریزی ش��هری خود بسیار مش��هور شد. این شهر 
تنها 50کیلومتر به مکزیکو س��یتی فاصله دارد بنابراین 

شما می توانید سفری یک روزه به آن داشته باشید. 
mexico-- مکزیـک  در  سـاحلی  مقصـد 

beach-destinations
مکزیک هیچ کمبودی در زمینه  س��واحل زیبا ندارد. 
برخی از این س��واحل ش��امل خلیج مکزیک و دریای 
کارائی��ب در ش��رق و اقیان��وس آرام در غرب اس��ت. 
برخی از این س��واحل در طول س��ال ها توانس��ته اند، 
توریست های زیادی را به خود جلب کنند. در حالی که 
برخی دیگ��ر مورد توجه افراد ق��رار نگرفته اند. تمامی 
این س��واحل زیبا دارای آب های ش��فاف، کریستالی و 
زاللی هستند که می تواند برای همه جذاب و چشم نواز 
باش��د. همچنین فعالیت های مختلفی نیز برای جذب 

توریست در این سواحل انجام می شود. 
chichen-itza-چیچن ایتزا

چیچن ایتزا در شبه جزیره یوکاتان واقع شده و یکی از 
مشهورترین شهر های مایان است. این موضوع تا حدودی 
عجیب است زیرا بیشتر ساختارهای معروف آن معماری 
کالس��یک و معمولی مایان را ندارند اما نشان دهنده  اثر 
قوی از تمدن های مکزیک مرکزی هس��تند. این ش��هر 
بسیار پیشرفته تر از س��ایر خرابه های مایان در مکزیک 
است و می تواند ازدحام بیشتری داشته باشد اما ترکیب 
مقبره هایی با مقیاس بزرگ و محاسبات دقیق و نجومی 
پر رمز و راز در ساختمان ها، چیچن ایتزا را بسیار جالب 
و ش��گفت انگیز کرده است. بیشتر توریست ها یک روز از 
سفر خود را به این منطقه از مکزیک اختصاص می دهند. 
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 امکان اعمال مجازات های جایگزین حبس 
برای قضات

18

20

20

هیاتی صد نفره از روسا و اعضای هیات 
مدیـره اتـاق هـای بازرگانی سراسـر 
کشـور از قابلیت ها و توانمندی های 
ایران  گـروه صنعتـی ترکتورسـازی 
بازدیـد کردند.بـه گـزارش خبرنگار 

مـا درتبریـز، بازدیـد کننده پـس از حضـور در کارگاه های 
سـاخت، تولید و مونتاژ، موتورسـازان، ریخته گری و صنعت 
خودروسازی سـیبا موتور، فعالیت های انجام یافته و امکانات 
موجود را در سطح عالی ارزیابی نموده و بر این موضوع صحه 
گذاشـتند که امکانات و حجـم فعالیت های نیروی انسـانی 
در مجموعه تراکتورسـازی ایران کم نظیر است.خوانسـاری، 
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران 
در جریان این بازدید، با برشمردن اهمّیت تولید و صادرات در 
فضای کسـب و کار امروزی، از تراکتورسازی ایران به عنوان 
شـاخص ترین گـروه های صنعتـی موفق در عرصـه تولید و 
صادرات یاد کرد.مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران 
نیز ضمن تبیین عملکرد و دستاوردهای خودکفایی این گروه 
صنعتی، اظهار داشـت: گروه صنعتی تراکتورسـازی ایران با 

تکیه بر توانمندی نیروی انسانی خدوم و خالق توانسته 
در بحرانی ترین شرایط، تحریم ها را دور زده ...

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیـل با اشـاره به برنامه هـای اجرا 
شده به منظور کاهش حوادث احتمالی 
بة ویژه در بحث گازگرفتگی تاکید کرد 

که در این راستا فرهنگ سازی و ارتقای 
ایمنی محور برنامه های آموزشـی شـرکت گاز اردبیل اسـت.
حسن فتحی در گفتگو با خبرنگار »فرصت امروز« در تشریح 
اقدامات شـرکت گاز اسـتان به منظور ارتقا ایمنی در مصرف 
وسایل گازسـوز با تاکید بر تاثیرگذاری آموزش های مداوم به 
منظور ارتقا ایمنی در مصرف وسـایل گاز سوز گفت: آموزش 
مهمترین بحث در این زمینه بـوده و باید به طور مداوم تکرار 
شـود.وی تصریح کرد: با این وجود نیاز اسـت که شهروندان 
نیز در راسـتای جلوگیری از بروز حادثه تمام جوانب و اصول 
ایمنی اعالم شـده از سوی شـرکت گاز را رعایت کنند.وی با 
اشـاره به برنامه های آموزشـی شـرکت گاز در جهت ترویج 
فرهنگ بهینه سازی مصرف سـوخت و ایمنی متذکر شد: در 

این زمینه فعالیت های و اقدامات گسترده ای با محوریت 
فرهنگ سازی ایمنی در طول سال از سوی این شرکت ...

روسای اتاق های بازرگانی 
کشور از تراکتورسازی تبریز 

بازدید کردند

ترویج فرهنگ ایمنی محور 
برنامه های آموزشی شرکت 

گاز اردبیل است

ضمیمه
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رئيس سازمان تعزيرات حكومتى: 

بايد نگاه را از جرم محورى به تخلف محورى تغييرداد

ضميمه

رئيس سازمان تعزيرات حكومتى گفت: بايد نگاهمان را از جرم محورى به سمت تخلف محورى 
تغييردهيم. 

ــيدى در ديدار مديركل، معاونين و جمعى  ــازمان تعزيرات حكومتى، عليرضا جمش به گزارش س
ــرد: وضعيت قوانين و جرم محورى  ــتان تهران، اظهارك ــان اداره كل تعزيرات حكومتى اس از كاركن
ــتند و اين امر  ــت و جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هس ــور نامطلوب اس رويكرد قضايى فعلى كش

نياز به بازبينى دارد. 
ــت خواندن نگاه جرم محورى  ــالم و نادرس ــاره به محدود بودن عناوين مجرمانه در اس وى با اش
ــازمان زندانها به وجود  ــردم، قوه قضاييه و س ــكالتى را براى م ــور، كه مش ــن موضوعه كش در قواني
ــت، افزود: در كشور ما تعداد عناوين مجرمانه بيش از1800 مورد مى باشد و اين درحالى  آورده اس
ــورهاى اروپايى مانند فرانسه نيز تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانين جزايى شان  ــت كه در كش اس

آمده است. 
معاون وزيردادگسترى تصريح كرد: درتعريف جرم آمده است «جرم فعل يا ترك فعلى است كه 
قانونگذار براى آن مجازات تعيين كرده است» اما سوال اساسى اين است كه قانونگذار براساس چه 
ــود؟   ــاً مبنايى وجود دارد كه فعلى يا ترك فعلى جرم ش مبنايى تعيين مجازات مى كند؟  آيا اساس
ــبب شده است  ــت كيفرى بر مى گردد و اين موضوع س ــت كه به سياس يا خير؟  موضوع مهمى اس
كه با نگاه قضايى و  «جرم انگارى» عناوين بسيار زياد و گسترده اى جرم شمرده شود. درحالى كه 

ضرورت جرم انگارى آن وجود ندارد. 
ــيدى افزود: اين موضوع دركشورهاى ديگربه عنوان تخلف محسوب تا به سرعت پيگيرى و  جمش
حكم صادر و از امكانات دولت ها براى كنترل اين گونه تخلفات استفاده مى شود و اين موضوع دامنه 

بسيارى را مى تواند در بر گيرد. 
ــبب  ــت كه س ــه وى، تخلفات، فرارمالياتى، تخلفات گمركى، ارزى، پولى، ثبتى و. . . اس ــه گفت ب
ــترك به بحث گذارد  ــود. اين موضوع را بايد در كارگروه هاى مش ــى به حاكميت مى ش اقتداربخش

تا در مورد تخلفات به خصوص حيطه اقتصادى و سالمت با سرعت رسيدگى و حكم صادر شود. 
دكتر جمشيدى با ذكر نمونه هايى از پرونده هاى تخلفاتى گفت: در پرونده يكى از موسسات مالى 
ــاكى مواجه بوديم كه چنانچه اين پرونده به عنوان جرم تعريف مى شد، اين تعداد  با يك ميليون ش
ــاكى راهى قوه قضاييه مى شدند و هم زمان بسيارى مردم به مطالباتشان دست نمى يافتند، اين  ش
ــه با واگذارى به يكى از بانك ها، نه تنها از ورود اين حجم از پرونده به قوه قضاييه جلوگيرى  مؤسس

كرد بلكه به بهترين نحو ممكن هم از حقوق مردم صيانت به عمل آمد. 

ــورى تغيير دهيم و با  ــمت تخلف مح ــا بايد نگاهمان را از جرم محورى به س ــد: م وى يادآورش
ــيارى از اعمالى كه در  ــار كنترل، نظارت و برخورد با تخلفات دولت را در مقابل بس ــذارى اختي واگ

كشور رخ مى دهد مسئول و پاسخگو قرار دهيم. 
معاون وزير دادگسترى تأكيد كرد: اگر تخلفات به درستى تعريف شوند بسيارى از تخلفات مانند 
ــتى، چك و فرارمالياتى مى توانند در سازمان تعزيرات حكومتى مورد رسيدگى قرار  تخلفات بهداش

گيرند. 
ــاى شعب سازمان  ــاره به بحث مصاحبه از رؤس ــخنانش با اش ــيدى دربخش ديگرى ازس جمش
ــعب در سراسر كشور مصاحبه به  ــاى ش تعزيرات حكومتى تصريح كرد: تاكنون از 385 نفر از رؤس
ــركت نكرده اند، طرح جامعى براى  ــاير افرادى كه تاكنون در مصاحبه ش عمل آمده كه با اتمام س

ارتقا و افزايش حقوق آنان در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
معاون وزير دادگسترى يادآورشد: هدف اصلى از اين مصاحبه جايگاه بخشى، ارتقاء و رتبه بندى 
به رؤساى شعبى است كه ساليان متمادى زحمات زيادى را در اجراى عدالت در سازمان تعزيرات 

حكومتى انجام داده اند. 
ــاره به فعاليت هاى  ــه محمد محمدى، مديركل تعزيرات حكومتى تهران با اش درابتداى اين جلس
ــترك نظارتى اين اداره كل گفت: تعزيرات حكومتى استان تهران داراى  ــت هاى مش ــعب و گش ش

ويژگى هاى خاصى است و همين مولفه ها مستلزم توجه ويژه اى به اين استان است. 
ــرايط فعلى تالش مضاعفى در ايفاى  ــتان تهران در ش وى گفت: كاركنان تعزيرات حكومتى اس
نقش و فعاليت هاى خود در سطح جامعه دارند و شواهد مويد اين مهم است كه شعب استان تهران 

در رسيدگى ها قوانين و مقررات را بيش از ساير بخشها رعايت كرده اند. 
وى همچنين آمادگى تمامى رؤساى شعب را براى شركت در مصاحبه اعالم كرد. 

ــتان تهران نيز به بيان  ــاى شعب تعزيرات حكومتى اس ــه چند نفر از رؤس همچنين دراين جلس
ديدگاههاى خود در مورد مسائل مبتالبه پرداختند. 

ــى و قضايى  ــيون حقوق ــخنگوى كميس س
مجلس شوراى اسالمى از بررسى طرح اصالح 
ــه  ــالمى در جلس موادى از قانون مجازات اس

اين كميسيون خبر داد. 
ــفنانى در گفت وگو با ايسنا،  محمدعلى اس

گفت: در جلسه عصر روز يكشنبه كميسيون 
طرح اصالح موادى از قانون مجازات اسالمى 
ــى ها  ــى قرار گرفت و ادامه بررس مورد بررس
ــه آينده موكول  درباره اين طرح نيز به جلس

شد. 

به گفته وى، الحاق يك تبصره به ماده 19 
قانون مجازات اسالمى در مورد مجازات هاى 
ــوى  جايگزين حبس و امكان اعمال آن از س
قضات از مهم ترين مصوبات جلسه كميسيون 

بوده است. 

در كميسيون حقوقى مجلس مصوب شد

امكان اعمال مجازات هاى جايگزين حبس 
براى قضات
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در يك ميزگرد بررسى شد 

گره گشايى از مشكالت حقوقى و رفاهى معلوالن با اليحه اى جديد(بخش پايانى)
ــتى براى  ــازمان بهزيس ــات س ــه اقدام ــد: از جمل ــژاد مى افزاي نحوى ن
پيشگيرى از معلوليت هاى بدو تولد، غربالگرى تنبلى چشم براى كودكان 
ــت كه حدود 90 درصد كودكان كشور را پوشش  ــال اس ــه تا شش س س

مى دهد. 
وى ادامه مى دهد: غربالگرى شنوايى نيز با همكارى متخصصان وزارت 
ــايى كودكان  ــده تا با شناس ــاله شروع ش ــت براى كودكان سه س بهداش
ــنوا آنها را براى كاشت حلزون معرفى كنيم البته هنوز پوشش اين  كم ش
ــب نيست و اميدواريم با همكارى وزارت بهداشت بتوانيم  غربالگرى مناس
به پوشش باالى 85 درصد برسيم ضمن اينكه غربالگرى شنوايى بايد به 

سن نوزادى كاهش يابد تا اثربخش باشد. 
ــتى ادامه مى دهد: يكى از مهم ترين  ــى سازمان بهزيس معاون توانبخش
انواع معلوليت هاى مادرزادى عقب ماندگى ذهنى است كه بيشتر به علت 
ــد و با نمونه خون كف پا از نوزادان مى توان  كم كارى تيروييد رخ مى ده

به موقع اين عارضه را شناسايى و كنترل كرد. 
وى مى افزايد: اختالل «پى كى يو» نيز يكى ديگر از انواع عقب ماندگى 
ذهنى است كه بايد به موقع تشخيص داده شود، اين بيماران ممكن است 
ــب و از جمله مصرف الكتوز دچار عقب ماندگى شوند  بر اثر تغذيه نامناس
ــت  ــه البته غربالگرى و كنترل اين عارضه نيز با همكارى وزارت بهداش ك

ميسر است. 
ــو» يا بيمارى فنيل كتونورى يك نقص متابوليكى مادرزادى   «پى كى ي
ــت. علت اين بيمارى، تجمع اسيدآمينه فنيل آالنين در مايعات بدن  اس
و سيستم عصبى است. تجمع اين اسيدآمينه به دليل فقدان آنزيم مورد 
ــاز براى تبديل فنيل آالنين به تيروزين رخ مى دهد. تجمع غيرطبيعى  ني
ــيدآمينه در بدن كودك، منجر به بروز اختالالتى در مغز و پوست  اين اس

مى شود. 
ابزار پيشگيرى از معلوليت در دست وزارت بهداشت 

ــگيرى از معلوليت هاى  ــژاد اضافه مى كند: ابزار اصلى براى پيش نحوى ن
ــن وزارتخانه و  ــت و اگر از اي ــت اس ــت وزارت بهداش ــادرزادى در دس م
ــا تمام عيار حمايت كنند مى توانيم از بروز 80 درصد معلوليت هاى  بيمه ه

مادرزادى در كشور پيشگيرى كنيم. 
ــزار نابيناى مادرزادى در  ــد: به عنوان مثال تاكنون 150 ه وى مى گوي
ــگيرى به موقع مى توانستيم از بروز 120  ــور متولد شده اند كه با پيش كش

هزار مورد آن جلوگيرى كنيم. 
ــه در مورد  ــد: البت ــور اضافه مى كن ــتى كش ــازمان بهزيس ــاون س مع
ــابى كه تصادفات رانندگى و انفجار مين از جمله علل  معلوليت هاى اكتس

ــازمان هاى ديگرى دخيل هستند كه بايد در اين زمينه  مهم آنهاست، س
فعال تر شوند. 

ــتخدام معلوالن مى گويد:  نحوى نژاد همچنين درباره وضعيت قانون اس
ــت.  ــا، براى جذب نيروهاى تخصصى اس ــر وزارتخانه ه ــتخدام در اكث اس
ــتگاه ها نيز به صورت استانى است به همين علت  ــتخدام در برخى دس اس
ــدن قانون هستيم. برخى مصاحبه ها  ــاهد زيرپا گذاشته ش در مواردى ش
ــئوالن نيز به اجرا نشدن اين قانون  ــت برخى مس و اظهارنظرهاى نادرس

دامن زده است. 
ــكالت در اليحه جديد حقوق معلوالن  وى مى افزايد: برخى از اين مش
ــن اليحه در مجلس رفع  ــورد توجه قرار گرفته و در صورت تصويب اي م
ــت كه مهارت هاى شغلى معلوالن را  ــود اما راه حل اساسى اين اس مى ش

افزايش دهيم. 
ــه متولى افزايش  ــش خبرنگار ايرنا ك ــخ به اين پرس نحوى نژاد در پاس
ــازمان فنى وحرفه اى  ــت، مى گويد: س ــتگاهى اس مهارت معلوالن چه دس
متولى اين كار است و البته سازمان بهزيستى نيز در اين زمينه اقداماتى 

را انجام مى دهد. 
وى مى افزايد: البته براى آموزش معلوالن بايد مراكز آموزشى، امكانات 

خاصى مثال براى آموزش نابينايان يا ناشنوايان مطلق داشته باشند. 
ــى در اين زمينه،  ــراى جبران عقب ماندگ ــژاد ادامه مى دهد: ب نحوى ن
ــود و معلوالن سراسر  به زودى المپياد مهارت افزايى معلوالن برگزار مى ش
ــركت مى كنند و 40 معلول برگزيده اين المپياد  ــور در اردوهايى ش كش
ــته رقابتى براى شركت در المپياد معلوالن در فرانسه اعزام  در هفت رش

مى شوند. 
ــكل اشتغال معلوالن، سازمان  وى همچنين گفت: البته با توجه به مش
ــتى كشور به بخش مهمى از معلوالن مستمرى پرداخت مى كند و  بهزيس
اكنون از حدود يك ميليون و 200هزار معلول ثبت شده در اين سازمان، 
ــد و بقيه نيز از كمك و  ــتمرى دريافت مى كنن ــزار نفر ماهانه مس 300ه
ــى  ــايل كمك توانبخش ــتى براى خريد وس ــازمان بهزيس حمايت هاى س

برخوردار مى شوند. 
6 ميليون نفر چشم اميد به اجراى قانون معلوالن دارند 

ــال در حوزه  ــكل فع ــى رعد (تش ــره مجتمع آموزش ــس هيات مدي رئي
ــوالن) نيز در ميزگرد ايرنا مى گويد: 1,5تا 2درصد جامعه معادل يك  معل

ميليون و 400هزار نفر معلول هستند. 
ــت،  احمد ميرزاخانى مى افزايد: هنگامى كه يك معلول در خانواده هس
ــود و اگر خانواده را به طور  ــكالت معلوليت مى ش كل خانواده درگير مش

ــون نفر درگير  ــر بگيريم بيش از 6ميلي ــه تا چهار نفر در نظ ــط س متوس
ــون حمايت از معلوالن  ــوده و جامعه هدف اليحه قان ــكل معلوليت ب مش

هستند. 
ــازمان  ــوكارى رعد به عنوان يك س ــود: مجتمع نيك ــادآور مى ش وى ي
ــود را در تدوين اليحه حمايت از معلوالن ارائه  مردم نهاد، ديدگاه هاى خ

داده است. 
اهميت مهارت آموزى معلوالن 

ــتن 20  ــاره به داش ــى رعد با اش ــره مجتمع آموزش ــس هيات مدي رئي
ــه مى گويد: اين موسسه  ــاله اين موسس ــى و فعاليت 30 س مركز آموزش
ــراد داراى  ــش از 10 هزار نفر از اف ــته بي ــال، فقط توانس ــن 30 س در اي
ــى از  ــم، قطره اى در برابر اقيانوس ــوزش دهد كه اين رق ــت را آم معلولي

نياز است. 
ــون حمايت از معلوالن،  ــى تاكيد مى كند: بنابراين اجراى قان ميرزاخان

داراى اهميت زيادى بوده و ضمانت اجرايى آن خيلى مهم است. 
وى ادامه مى دهد: از رسانه ها انتظار داريم كه در انتقال نظرات معلوالن 

و بيان مشكالت آنان، اطالع رسانى هاى بيشترى داشته باشند. 
ضرورت مشاركت بيشتر سازمان هاى مردم نهاد در حوزه معلوالن 
ــى رعد با تاكيد بر ضرورت مشاركت  رئيس هيات مديره مجتمع آموزش
ــت  ــازمان هاى مردم نهاد در حوزه معلوالن مى گويد: اميد اس ــتر س بيش
ــود. در همه جاى دنيا، بيشتر كارهاى خيريه در  ــاركت بيشتر ش اين مش

حوزه هاى مختلف از جمله معلوالن از سوى خيران انجام مى شود. 
ــاس آمارها، هر شهروند اروپايى، عضو يك تا  ميرزاخانى مى افزايد: براس

19 سازمان مردم نهاد است. 
ــازمان هاى مردم نهاد در  ــد: بنابراين فعاليت س ــان مى كن وى خاطرنش

حوزه معلوالن بايد افزايش يابد البته دولت هم نقش خود را دارد. 
اشتغال براى معلول به معناى كاردرمانى است 

ــه اهميت نقش  ــاره ب ــى رعد با اش ــس هيات مديره مجتمع آموزش رئي
آموزش مهارت هاى فنى و حرفه اى در اشتغال معلوالن مى گويد: هنگامى 
ــود، به نوعى كاردرمانى  ــتغال ش كه اين مهارت ها در معلوالن منجر به اش

محسوب مى شود. 
ــغلى معلوالن مى تواند  ــان مى كند: آموزش هاى ش ميرزاخانى خاطرنش

بقيه نيازهاى معلول را نيز پاسخ دهد. 
ــت با كمبودهايى  ــر قانونى در عمل ممكن اس ــود: ه وى يادآور مى ش
ــت كه كارهاى انجام شده،  ــن آن، اين اس ــود اما كمترين حس مواجه ش

بازبينى شود و نتيجه آن در انجام خدمات مورد توجه قرار گيرد. 

فعاليت 2 هزار مركز نگهدارى از معلوالن در كشور 
ــه نيكوكارى رعد همچنين در پاسخ به پرسش ايرنا درباره  مدير موسس
ــال در حوزه  ــازمان هاى مردم نهاد فع ــتى از س ــازمان بهزيس حمايت س
معلوالن مى گويد: بيش از 2هزار مركز توانبخشى غيردولتى تحت نظارت 

سازمان بهزيستى فعاليت مى كنند. 
ــد: برخى مراكز حامى معلوالن خيريه، برخى هيأت امنايى  وى مى افزاي
ــالمند يا بيمار  ــتند، حدود يكصد هزار معلول، س و برخى خصوصى هس
روانى مزمن در اين مراكز نگهدارى مى شوند و سازمان بهزيستى براساس 
پروتكل هاى مصوب و توان مالى كه دارد به اين مراكز يارانه مى پردازد. 

نگهدارى از معلوالن تعرفه گذارى نشده است 
ــت  ــكلى كه در اين زمينه وجود دارد اين اس ميرزاخانى ادامه داد: مش
ــده خدمات  ــاس هزينه تمام ش كه هنوز خدمات نگهدارى معلوالن براس
ــده است و مراكز ارائه دهنده اين خدمات بيشتر با كمك  قيمت گذارى نش

و مشاركت هاى مردمى اداره مى شوند. 
ــون معلوالن دولت قيمت  ــد: اميدواريم بعد از بازنگرى قان وى مى گوي
ــد و قيمت تمام  ــوالن را مصوب كن ــدارى معل ــده خدمات نگه ــام ش تم
ــن اقدامى در  ــرار دهد. چني ــت يارانه ق ــات را مالك پرداخ ــده خدم ش
ــيار موثر  ــود وضعيت معلوالن و آمايش خانواده هاى داراى معلول بس بهب

خواهد بود. 
ــش خبرنگار ايرنا كه رقمى كه امروز  ــخ به اين پرس ميرزاخانى در پاس
ــت با قيمت تمام شده خدمات نگهدارى چقدر فاصله  مبناى پرداخت اس
ــاى كنونى حدود 40درصد با قيمت تمام  دارد، تصريح مى كند: قيمت ه

شده فرق دارد. 
ــبانه روزى يك معلول  ــد: به عنوان مثال هزينه نگهدارى ش وى مى افزاي
ــود درحالى كه براى  ــبه مى ش اكنون حدود 500هزار تومان در ماه محاس
ــدود 900 هزار تومان  ــى ارائه اين خدمات ماهانه ح ــك مركز غير دولت ي
ــاى پرداخت بيمه ها كنند،  ــن هزينه را مصوب و مبن ــه دارد. اگر اي هزين

كارايى مراكز نگهدارى باال مى رود. 
ــراد مجهول الهويه اكنون دولت  ــى مى گويد: براى نگهدارى اف ميرزاخان
ــدارى هر بيمار مبتال  ــزار تومان مى پردازد اما هزينه نگه ــه 600 ه ماهان
به اوتيسم (بيمارى درخودماندگى) اكنون حدود 340 هزار تومان است. 
ــراى اينكه بتوانيم  ــان مى دهد ب ــن مى گويد: تجربه ما نش وى همچني
ــتخدام معلوالن را در كشور نهادينه كنيم بايد سطح آموزش  موضوع اس
معلوالن را باال ببريم و با ارتقاى دانش و مهارت معلوالن امكان استخدام 

آنان را در دستگا ه  ها افزايش دهيم. 
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اردبی�ل – خبرنگار فرصت 
ام�روز–  رئی��س روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل با اشاره 
به برنامه های اجرا شده به منظور 
کاهش ح��وادث احتمالی بة ویژه 
در بح��ث گازگرفتگی تاکید کرد 
که در این راستا فرهنگ سازی و 
ارتقای ایمنی مح��ور برنامه های 
آموزش��ی ش��رکت گاز اردبی��ل 
است.حس��ن فتح��ی در گفتگو 
ب��ا خبرنگار »فرص��ت امروز« در 
تش��ریح اقدام��ات ش��رکت گاز 
اس��تان به منظور ارتقا ایمنی در 
مصرف وس��ایل گازسوز با تاکید 
بر تاثیرگذاری آموزش های مداوم 
به منظور ارتقا ایمنی در مصرف 
وس��ایل گاز س��وز گفت: آموزش 
مهمتری��ن بحث در ای��ن زمینه 
ب��وده و باید به طور م��داوم تکرار 
ش��ود.وی تصری��ح کرد: ب��ا این 
وجود نیاز اس��ت که ش��هروندان 
نیز در راستای جلوگیری از بروز 

حادثه تمام جوانب و اصول ایمنی 
اعالم شده از سوی شرکت گاز را 
رعایت کنند.وی با اشاره به برنامه 
ه��ای آموزش��ی ش��رکت گاز در 
جهت ترویج فرهنگ بهینه سازی 
مصرف س��وخت و ایمنی متذکر 
ش��د: در این زمینه فعالیت های 
ب��ا  ای  گس��ترده  اقدام��ات  و 
ایمنی  فرهنگ س��ازی  محوریت 
در طول سال از سوی این شرکت 
اعمال می ش��ود. رئی��س روابط 

عمومی ش��رکت گاز استان اعزام 
کارشناسان HSE به مدارس در 
راس��تای نهادینه کردن فرهنگ 
ایمن��ی و بهینه س��ازی مصرف 
گاز در بی��ن ک��ودکان و س��نین 
پایه تاکید کرد: این کارشناس��ان 
ب��ا حض��ور در م��دارس ابتدایی، 
بخش  دبیرس��تان  و  راهنمای��ی 
عمده ای از فرهنگسازی ایمنی را 
در جامعه تداوم می بخش��ند.وی 
به توزیع بروش��ورهای فرهنگی و 

آموزشی در مدارس اشاره کرد و 
یادآور ش��د: صدها هزار نسخه از 
این بروشورها با مضامین آموزشی 
و فرهنگی و شعارهای ایمنی در 
مدارس توزیع ش��ده و این روند 
همچنان ادامه دارد. فتحی بخش 
عمده ای از این فرهنگسازی را از 
طریق رسانه ها عنوان کرد و ادامه 
داد: در این خصوص نیز ش��رکت 
گاز ب��ا تولید و پخش انیمیش��ن 
ه��ای ایمن��ی در جه��ت آگاهی 
بخشی به خانواده ها به ویژه قشر 
کودک و نوجوان س��عی کرده که 
صورت  مناس��بی  فرهنگس��ازی 
گی��رد.وی ب��ه پخ��ش 24 نوبت 
انیمیش��ن فرهنگی و آموزشی از 
شبکه س��بالن اردبیل با گویش 
محلی اش��اره کرد و بیان داشت: 
عالوه بر سیمای اردبیل، برنامه ای 
با عن��وان »امان« از رادیو اردبیل 
پخ��ش م��ی ش��ود ک��ه در این 
برنام��ه نیز فرهنگس��ازی ایمنی 

از  غیرمترقب��ه  ح��وادث  ب��رای 
جمله استفاده از وسایل گازسوز 
ارائ��ه می ش��ود. رئی��س روابط 
عمومی شرکت گاز استان توزیع 
پوس��ترهای ایمن��ی در مدارس، 
از  اس��تفاده  ادارات،  و  مس��اجد 
ظرفی��ت تبلیغ��ات محیط��ی با 
محوری��ت بح��ث ه��ای ایمنی، 
فرهنگسازی از طریق تریبون های 
نماز جمعه و مساجد با مشارکت 
ائمه جمعه و جماعات، استفاده از 
توان فرهنگی و آموزش��ی رسانه 
های مکتوب و... را از دیگر برنامه 
های آموزش��ی این ش��رکت در 
طول سال برشمرد. وی به بحث 
آموزش روس��تایی نیز اشاره کرد 
و اف��زود: به منظور ارتقای ایمنی 
اس��تفاده از وس��ایل گازسوز در 
روس��تاها نیز برنامه ریزی ش��ده 
که اع��زام کارشناس��ان HSE و 
اکیپ های آموزشی در این راستا 

صورت می گیرد.

بوش�هر- خبرن�گار فرص�ت امروز-  
راهکاره��ای گس��ترش فعالی��ت و حضور 
صاحبان صنایع اس��تان بوشهر در پایتخت 
مدی��رکل  نشس��ت  در  کش��ور،  ان��رژی 
صنعت،معدن وتجارت با مهندس یوس��فی 
بررسی شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
منطق��ه ویژه پ��ارس ، این نشس��ت که در 
دفت��ر مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتصادی 
ان��رژی پ��ارس ص��ورت گرف��ت، مهندس 
یوس��فی از آمادگ��ی مجموعه صنعت نفت 
مس��تقر در پایتخ��ت انرژی کش��ور برای 

فراه��م آوردن زیرس��اخت ها جهت حضور 
صاحبان صنایع و س��رمایه گذاران در این 
منطقه عظیم اقتصادی و صنعتی خبر داد. 
مدیرعام��ل منطقه ویژه پارس با اش��اره به 
 حض��ور هیات های متع��دد خارجی ظرف 
هفته ها و ماه های گذشته در عسلویه گفت: 
منطق��ه ویژه پ��ارس با توجه ب��ه محدوده 
 تحت پوش��ش ب��ا اولویت منطق��ه پارس3 
)پارس ش��مالی( ب��ه زودی ش��اهد جهش 
خیره کنن��ده ای در ح��وزه جذب س��رمایه 
گ��ذاران بی��ن المللی خواهد ب��ود از این رو 

آمادگی صاحبان صنایع در اس��تان بوش��هر 
جهت مشارکت با این س��رمایه گذاران می 
تواند منفعت های متعددی برای اس��تان در 
حوزه های کس��ب در آمد و کمک به ایجاد 
مش��اغل و اش��تغال نیروهای جویای کار به 
همراه داشته باشد. مدیرکل صنعت،معدن و 
تجارت اس��تان بوشهر نیز در این نشست با 
ارائه گزارش��ی از  میزان و چگونگی فعالیت 
های صنایع در استان بوشهر گفت: مهمترین 
برنامه های ما تقویت این صنایع و س��رمایه 
گ��ذاران جهت کمک و اثربخش��ی مطلوب 

در صنایع باالدس��ت و پایین دست صنعت 
نفت می باشد که با برنامه ریزی های صورت 
گرفته امیدواریم اهداف کالن طراحی شده 

در این راستا محقق شود.

بندرعباس- خبرن�گار فرصت امروز- دکتر منصور 
آرامی در نشس��ت مشترک کمیس��یون عمران مجلس  با 
دکتر آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی که در محل وزارت 
راه و شهرس��ازی برگزار ش��د خطاب به وزی��ر و معاونین 
 ای��ن وزارتخان��ه گفت: بررس��ی ها نش��ان م��ی دهد که 
بهره مندی استان هرمزگان از توزیع اعتبارات و امکانات، 

متناس��ب با نقش و جای��گاه این اس��تان در اقتصاد ملی 
نیس��ت و بایستی سهم استان در توزیع ثروت کشور ارتقا 
یابد.نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد،خمیر، قش��م و 
ابوموس��ی در مجلس، توسعه شبکه روس��تایی و احداث 
موج ش��کن های چندمنظوره در روستاهای ساحلی را از 
انتظارات مردمی اس��تان ذکر و بر پیگیری این خواس��ته 
تاکی��د نم��ود. در ادامه عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون 
عمران مجلس ش��ورای اس��المی ط��ی بازدی��د از پایگاه 
خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی از تاکی��دات مقام عالی 
وزارت مزبور بر اس��تفاده از فرصت های سرمایه گذاری و 
مشارکت خصوصی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و تالش 
ای��ن وزارتخانه جهت اخذ مج��وز مجلس در تبدیل بانک 
مس��کن به بانک توس��عه ای، افزایش سرمایه این بانک و 
همچنین تاس��یس صندوق توسعه حمل و نقل خبر داد. 
ایش��ان،ضمن اع��الم آمادگ��ی کمیس��یون در حمایت از 

وزارت راه و شهرس��ازی در اجرای برنامه های توسعه ای، 
موارد ذیل را محورهای گفت و گو در این نشست مشترک 
اعالم نمود: مشکالت مسکن باالخص طرح مسکن مهر و 
تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت های قانونی در کاهش سهم 
زمین در بهای تمام شده مسکن، ضرورت جذب نیروهای 
داخلی و بومی بجای نیروهای غیربومی، ضرورت توس��عه 
س��رمایه گذاری های خصوصی وغیر دولتی اعم از داخلی 
و خارجی، توسعه ش��بکه ریلی و کریدورهای بین المللی 
و ترانزیت��ی، ضرورت توس��عه حقوق مس��افر و س��ازوکار  
کارامد در ایف��ای این حقوق، دکت��ر آرامی همچنین در 
خصوص ساماندهی س��واحل بیان داشت: توسعه سواحل 
کش��ور باالخص در مناطق ش��هری و روستایی علی رغم 
ظرفیت ب��اال در جمعیت پذیری، با موان��ع جدی مواجه 
است که مشکل تعیین حریم دریا و عرض اراضی ساحلی 

اصلی ترین این مشکالت است. 

تبریز- اس�د فالح- هیاتی صد نفره از روسا و اعضای 
هیات مدیره اتاق های بازرگانی سراسر کشور از قابلیت ها 
و توانمندی های گروه صنعتی ترکتورس��ازی ایران بازدید 

کردند.به گزارش خبرنگار ما درتبریز، بازدید کننده پس از 
حضور در کارگاه های ساخت، تولید و مونتاژ، موتورسازان، 
ریخته گری و صنعت خودروسازی سیبا موتور، فعالیت های 
انج��ام یافت��ه و امکانات موجود را در س��طح عالی ارزیابی 
نموده و بر این موضوع صحه گذاشتند که امکانات و حجم 
فعالیت های نیروی انسانی در مجموعه تراکتورسازی ایران 
کم نظیر است.خوانس��اری، رئیس ات��اق بازرگانی صنایع، 
معادن و کش��اورزی اس��تان تهران در جریان این بازدید، 
با برش��مردن اهمّیت تولید و صادرات در فضای کس��ب و 
کار امروزی، از تراکتورسازی ایران به عنوان شاخص ترین 

گروه ه��ای صنعتی موفق در عرصه تولی��د و صادرات یاد 
کرد.مدیرعام��ل گ��روه صنعتی تراکتورس��ازی ای��ران نیز 
ضمن تبیین عملکرد و دستاوردهای خودکفایی این گروه 
صنعتی، اظهار داشت: گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با 
تکیه بر توانمندی نیروی انس��انی خدوم و خالق توانس��ته 
در بحرانی ترین ش��رایط، تحریم ه��ا را دور زده و در چند 
س��ال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه ملّی در س��طح 
کشور مطرح شود. مهندس ابوالفتح ابراهیمی در این بازدید 
خواستار توّجه جّدی دولت و بانک ها به امور توسعه تولید 

و تجارت شد.

اصفه�ان- خبرنگار فرص�ت امروز- 
مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان اصفهان 
گفت: بررس��ی ها حاکی از آن است که هم 
اکنون منابع آب تجدید ش��ونده در کش��ور 
حدود 130 میلیارد مترمکعب اس��ت که از 
این مقدار فق��ط 90 میلیارد مترمکعب آن 
قابل اس��تحصال است این درحالی است که 
در 53سال گذشته سهم سرانه آب برای هر 
نفر 6 هزار و 860 مترمکعب بوده و درحال 
حاضر این رقم به حدود هزار و 780 رسیده 
اس��ت بر این اس��اس باتوجه به محدودیت 

منابع آبی ، حفظ و بهس��ازی منابع موجود، 
کاهش هدررف��ت آب، تغییر الگوی مصرف 
و ایج��اد ظرفیت های تأمی��ن مجازی آب 
از راهکارهای ب��رون رفت از بحران کم آبی 
است. مهندس هاشم امینی با اشاره به اقلیم 
آب و هوایی کش��ور بیان کرد: 7/84درصد 
از کش��ور در منطقه نیمه خشک، خشک و 
بیابانی و فراخشک قرار دارند و باتوجه به آب 
و هوای خشک کشور که محدودیت شدید 
مناب��ع آبی را رقم زده اس��ت . تدابیری که 
مص��رف بهینه آب را به هم��راه دارد باید با 

جدیت دنبال ش��ود چرا که از 130 میلیارد 
مترمکعب آب تجدید شونده در کشور تنها 
90 میلیارد مترمکعب آن قابل اس��تحصال 
اس��ت . وی اف��زود : اقدام��ات ترویج��ی و 
تشویقی ، اداری، قانونی، نظارتی و کنترلی 
از جمل��ه راهکارهایی اس��ت ک��ه می تواند 
مصرف بهینه را دربر داش��ته باشد هرچند 
در این میان فعالیت های فرهنگی و آموزشی 
تأثیر بس��زایی در تروی��ج مصرف بهینه آب 
در جامع��ه دارد که این مهم در س��ال های 
اخیر به صورت گس��ترده ای در دستور کار 

آبفای اس��تان اصفهان قرار گرفته اس��ت . 
مدیرعامل ش��رکت آبفای استان اصفهان بر 
اس��تفاده از تجهیزات کاهنده تأکید کرد و 
خاطرنشان ساخت: استفاده از ادوات کاهنده 
در واحدهای مس��کونی موجب کاهش 38 
درص��دی مصرف آب می ش��ود که در این 
زمین��ه می توان به اس��تفاده از ش��یرآالت 
اهرم��ی، الکترونیک��ی، فش��اری، زمان��ی، 
پرالتورها، س��ردوش ها و فالش تانک های 
کم مص��رف و قطعات کاهنده حجم فالش 

تانک اشاره کرد.

ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت امروز- 
مع��اون فن��ي محی��ط زیس��ت اس��تان 
آذربایجان غربي با تشریح آخرین وضعیت 
دریاچه ارومیه اظهار داش��ت: اخیراً 700 
کیلومت��ر مربع از بخ��ش جنوبي دریاچه 

آبگیري شده است.
حجت جباري با اش��اره ب��ه اینکه  تراز 
اکولوژی��ک ای��ن دریاچه در پایان س��ال 
آب��ي 93-94 که مصادف با 31 ش��هریور 
بود افزود: در ح��ال حاضر تراز اکولوژیک 
دریاچ��ه اورمیه به 1207/8  متر رس��ید 
که به نس��بت سال گذش��ته5 سانتي متر 
کاهش داش��ته اس��ت.جباري افزود: همه 
س��اله آب سطح دریاچه ارومیه حدود 30 

س��انتي متر کاهش مي یافت اما امسال به 
دلی��ل بارندگي ها، تبخیر کمتر به س��بب 
پایین ب��ودن مقدار آب و اقدامات س��تاد 
احیای دریاچ��ه ارومیه این مقدار کاهش، 
اتفاق نیفتاده و اوض��اع کمي بهبود یافته 

است.
مع��اون فن��ي اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت اس��تان آذربایجان غرب��ي گفت: 
بازدیدهاي کار شناس��ان این اداره نش��ان 
مي دهد که امس��ال س��طح بیش��تري از 
دریاچ��ه ارومیه آبگیري ش��ده به طوري 
ک��ه هم این��ک در ح��دود 700 کیلومتر 
مربع از جنوب آن آب هاي س��رازیر ش��ده 
جمع آوري ش��ده و با حساب وسعت 500 

کیلومت��ر مربعي ش��مال آن هم اینک در 
1200 کیلومت��ر از س��طح دریاچه ارومیه 

آب وجود دارد.
وي اظهار داشت: متاسفانه در سال هاي 
منتهي به بحران دریاچه ارومیه پهنه این 
دریاچه دچار تغییر ش��ده و شیب و عمق 
آن ت��ا حدودي از بی��ن رفته و نمک همه 
ج��اي آنرا فرا گرفته اس��ت بنابراین ورود 
آب در تمام��ي بخش ه��اي دریاچه منجر 
ب��ه جذب حج��م قابل توجه��ي از آن در 
نمک ها و رس��وبات مي شود.جباري افزود: 
در ماه هاي مهر و آبان امس��ال حدود 45 
میلیون متر مکعب آب از طریق رودخانه ها 
وارد دریاچه ارومیه شده و قریب به همین 

میزان نیز از طریق بارندگي ها و زهاب هاي 
اطراف وارد دریاچه ش��ده و در این میان 
اتصال زرینه رود به س��یمینه رود، سرعت 
انتقال آب را تس��ریع کرده اس��ت گر چه 
همین طرح س��بب صدمه دیدن زیستگاه 
طبیعي قره قش��الق ش��ده ک��ه باید این 
نق��ص در آزادس��ازي حق آب��ه مربوط به 
آن اصالح ش��ود.وي افزود: در مجموع در 
استان آذربایجان غربي هفت منطقه تحت 
مدیریت س��ازمان حفاظت محیط زیست 
ق��رار دارد که منطقه اي به وس��عت هفت 
هزار و 31 کیلومتر مربع را شامل مي شود 
که در واقع 17 درصد از وسعت آذربایجان 

غربي است.

در نشست مدیرکل صنعت،معدن وتجارت با مهندس یوسفی بررسی شد 

راهکارهای گسترش فعالیت صاحبان صنایع استان بوشهر در پایتخت انرژی کشور

نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی 

روسای اتاق های بازرگانی کشور از تراکتورسازی تبریز بازدید کردند

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

38 درصد مصرف آب با استفاده از تجهیزات کاهنده کاهش می یابد

700 کیلومتر مربع از بخش جنوبي دریاچه ارومیه آبگیري شده است

رئیس روابط عمومی شرکت گاز اردبیل:

ترویج فرهنگ ایمنی محور برنامه های آموزشی شرکت گاز اردبیل است

اخبار

حضور سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری گرگان در نمایشگاه 

هفته پژوهش
گرگان- خبرنگار فرصت ام�روز- پانزدهمین 
نمایش��گاه هفت��ه پژوه��ش و فناوری گلس��تان در 
دانش��گاه علوم کش��اورزی و مناب��ع طبیعی گرگان 
همزم��ان با هفته پژوه��ش و فناوری برپا ش��د که 
س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری گرگان 
نیز در آن حضور داش��ت.به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالعات روابط عمومی شهرداری گرگان، سازمان 
پارک ها و فضای س��بز این ش��هرداری با حضور در 
نمایش��گاه کارهای پژوهش��ی در خص��وص فضای 
س��بز، گلکاری و توسعه فضای س��بز شهری را ارائه 
کرد.گفتنی اس��ت در این نمایش��گاه بی��ش از 80 
غرفه با همکاری 40 دس��تگاه اجرایی، تحقیقاتی و 

دانشگاه های استان برپا شده است.

بیش از 5 هزار پرونده معلوالن به 
مجتمع های بخش خصوصی  واگذار شد 
قزوی�ن – خبرن�گار فرص�ت ام�روز–  معاون 
توانبخش��ی بهزیستی اس��تان قزوین  خبر داد:  در 
راستای سیاس��ت های دولت مبنی بر ارائه خدمات 
ک��م و کیفی مس��تمر ب��ه معلوالن و تش��ویق افراد 
حقیق��ی و حقوق��ی در بخ��ش غی��ر دولتی جهت 
مشارکت در امور معلوالن و فراهم آوردن زمینه های 
مناس��ب در خصوص دس��تیابی آسان تر به خدمات 
و کاهش تصدی دولت ، س��ازمان بهزیس��تی اقدام 
ب��ه واگذاری پرونده های معلوالن تحت پوش��ش به 
بخش غیر دولتی نموده اس��ت. وارثی بیان کرد: این 
مراکز ش��امل  مراکز توانبخشی غیر دولتی، مجتمع 
های خدمات بهزیس��تی غیر دولت��ی، کلینیک های 
م��ددکاری و مراکز توانبخش��ی واگ��ذاری مدیریت 
ماده 88 و ماده 28 می باش��د که از  تعداد 5 هزارو 
647پرونده 3 هزار و 518پرونده به مراکز با رایانه و 
دو هزار و 129 پرونده به مراکز  بدون یارانه  به 15 
مرکز واگ��ذار گردیده که برای  حدود 45 نفر ایجاد 
اش��تغال گردیده است. وی  افزود : انجام فعالیت در 
مورد پرونده های واگذار ش��ده طی تنظیم تفاهنامه 
فی مابین بهزیس��تی استان و مرکز تشکل های غیر 
دولت��ی و کلینیک ه��ای م��ددکاری و مجتمع های 
خدمات بهزیستی مورد نظر خواهد بود. وارثی اظهار 
داش��ت : نظارت  بر حس��ن اجرای قوانی��ن و انجام 
فعالی��ات های مراکز یا موسس��ات طرف قرار داد در 
سطح استان بر اس��اس دستورالعمل سازمان توسط 
شهرس��تان های تابعه و س��تاد صورت م��ی پذیرد 
.معاون  توانبخش��ی بهزیس��تی اس��تان تصریح کرد 
واگذاری پرونده های توانبخشی معلوالن ، سالمندان 
و بیم��اران روان مزمن به بخش غیر دولتی عالوه بر 
کاهش تصدی گری دولت  و  سهولت  دسترسی به 
خدمات به معلولین و تس��ریع خدمات رس��انی  در 
به روز رس��انی اطالعات پرونده ها و توانمندس��ازی 

معلولین  نقش بسزایی خواهد داشت. 

 
باحضورمدیرکل دفتر شهری وشوراهای استانداری
مشکالت شهری صباشهر مورد 

بررسی قرار گرفت
ش�هریار- غالمرضا جباری - شهردارصباشهر 
درجلس��ه ش��ورای اداری ش��هرداری صباش��هر که 
ب��ا حض��ور مدی��ر کل دفت��ر ش��هری و ش��وراهای 
اس��تانداری تهران ، معاون فنی و عمرانی فرمانداری 
شهریارودیگر مس��ئوالن ش��هری برگزارشد، نیازها 
و مش��کالت ش��هری این ش��هر را بیان نمود.جلسه 
ش��وراي اداري ش��هرداري صباش��هر با حضور دکتر 
تواهن)مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری 
ته��ران(،  معاون فن��ی و عمرانی فرماندارش��هریار، 
رئیس و اعضای شوراي اس��المي و شهردارصباشهر 
، معاونین و مسئولین واحد های شهرداری صباشهر 
در سالن جلسات شهرداري برگزار گردید. در ابتداي 
این جلسه دکتر مس��عود کرمزاده شهردار صباشهر 
در س��خناني به بیان مش��کالت و معضالت شهري 
پرداخت.وی وجود اراضي قولنامه اي و فاقدس��ند ، 
وضعیت نابس��امان چهارراه صباشهر ، فقدان ناوگان 
حمل و نق��ل عمومي، عدم وجود مراکز بهداش��تي 
مجهز، گذر رودخانه ش��ادچاي از وس��ط ش��هر که 
معضل بزرگ آلودگي زیس��تي ب��وده ، نبود امکانات 
آتش نش��اني،عدم پرداخت عوارض فرودگاه حضرت 
ام��ام خمین��ي)ره( ، مهرآباد و باطري س��ازي صبا 
،همچنی��ن عدم هم��کاري ارگان ه��ا در ایجاد رمپ 
و ل��وپ و دسترس��ي به اتوب��ان تهران ، س��اوه را از 
مش��کالت اصل��ي شهرصباش��هر برش��مرد.در ادامه 
ریاست و اعضا شوراي اس��المي شهر نیز ، خواستار 
همکاري ارگان هاي مربوطه در راه اندازي اداره برق 
مستقل و ایجاد کالنتري وی ژه و همکاري شهرداري 
شاهدش��هر در رفع معضل دیرینه چهارراه صباشهر 
ش��دند.در ادامه دکتر تواهن مدیر کل محترم دفتر 
ش��هري و ش��وراهاي اس��تانداري تهران در سخنان 
مبس��وطي ضمن تش��کر از شوراي اس��المي شهرو 
شهردارو باتبریک هفته بسیج ، بسیج را بحق امتداد 
راه عاش��ورا دانس��ت و گفت: امروز بای��د هم تفکر و 
روحیه بس��یجي داشته باش��یم و هم عملکرد مانیز 
باید بسیجي باش��د. وی بابیان اینکه زنده نگه داشتن 
یاد اس��طوره هاي بس��یج ،  یک ارزش معنوي مقدس 
و راه گش��ابراي خدمت بیش��تر به مردم است، اظهار 
داشت:ش��هرداریها یکي از پر مش��غله ترین سازمانها 
ونهادهاس��ت. تواهن،  برنامه ری��زي الزم براي تعیین 
بودجه اي متناس��ب را براي س��ال مالي خواستار شد. 
ایشان داشتن سند چشم انداز 10 ساله شهر متناسب 
توس��عه کش��ور با اولویت رفع مشکالت ش��هروندان 
را بهترین راه حل رفع معضالت ش��هري برش��مرد تا 
کمبودها بهتر دیده ش��ود و بتوانیم در همین راس��تا 
برنامه ریزي الزم داش��ته باشیم و باید براي تهیه این 
چشم انداز از همه گروه هاي شهروندي پیشکسوتان، 

ورزشکاران و دانشجویان استفاده کرد.

مصرف CNG در استان کرمانشاه 
۱۸ درصد افزایش یافت

کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر پخش 
فرآورده  های نفتی کرمانش��اه از افزایش 18 درصدی 
مصرف CNG در اس��تان طی هش��ت ماهه ابتدایی 
امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد .سید رمضان 
هاش��می میزان مصرف CNG در استان تا پایان آبان 
ماه امسال را 105 میلیون و 608 هزار و 724 کیلوگرم 
عنوان کرد و افزود: طی مدت مذکور در س��ال گذشته 
89 میلیون و 872 هزار و 884 کیلوگرم از این سوخت 
در اس��تان به مصرف رس��یده بود .وي گفت: این آمار 
نش��ان دهن��ده افزایش 18 درصدی مصرف س��وخت 
طبیعی در استان نسبت به سال گذشته است .هاشمی 
خاطر نش��ان کرد: مصرف این مقدار سوخت طبیعی 
موجب ش��ده به میزان 168 میلیون و 960 هزار لیتر 
در مص��رف بنزین صرف��ه جویی ش��ود .مدیر پخش 
فرآورده  های نفتی کرمانش��اه در پایان یادآور ش��د: در 
حال حاضر 36 جایگاه تک منظوره گاز طبیعی فشرده 

در استان کرمانشاه وجود دارد

260کیلومتر شبکه فاضالب در 
کهگیلویه وبویراحمد اجرا شد

یاس�وج- خبرن�گار فرصت ام�روز- مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب ش��هری کهگیلویه و بویراحمد 
با اش��اره به اینکه طرح فاضالب در پنج ش��هر یاسوج، 
دهدش��ت، دوگنبدان، چرام و س��ی س��خت در حال 
اجراس��ت گفت: تاکنون 260 کیلومتر شبکه فاضالب 
در س��طح استان اجرا شده است.س��یدعلی لدنی نژاد 
با اش��اره به اهمیت نصب انش��عاب فاض��الب و جمع 
آوری فاض��الب های خانگی و صنعت��ی افزود: افزایش 
سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از هدررفت آب از 
مهم ترین کارکردهای جمع آوری فاضالب است.وی با 
بیان اهمیت و ضرورت اجرای پروژه های شبکه جمع 
آوری فاضالب در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد و دفع 
بهداشتی فاضالب های خانگی، اظهار کرد: امروزه ایجاد 
شبکه فاضالب جزو ضروری ترین تاسیسات مورد نیاز 
برای رعایت بهداش��ت عمومی اس��ت.لدنی نژاد تعداد 
مش��ترکان فاضالب استان را بیش از 27هزار مشترک 
اعالم کرد و گفت: این طرح ابتدا در ش��هر یاسوج اجرا 
شده است. وی عنوان کرد: تمامی مشترکان آب که در 
محدوده طرح ش��بکه جمع آوری فاضالب یاسوج قرار 
دارن��د تا پایان دی ماه فرصت دارند نس��بت به خرید 

انشعاب فاضالب خود اقدام کنند. 

نشست سرپرست معاونت فنی 
عمرانی فرمانداری شهرستان مالرد 

با جمعی از اهالی روستای شش
م�الرد- خبرنگار فرصت ام�روز- امیر یقین لو 
سرپرس��ت معاونت فنی عمرانی فرمان��داری به همراه 
مرادی سرپرست بازرس��ی و امینی راد مسئول روابط 
عمومی فرمانداری شهرستان مالرد در جمع نمایندگانی 
از اهالی روستای شش بخش صفادشت این شهرستان 
حاضر و ضمن استماع درددل ها و خواسته های آنان، 
با برخی مشکالت و مطالبات شان آشنا شدند. در این 
نشست یکی از اعضای شورا به بیان مشکالت و مسائل 
موجود در این روس��تا پرداخ��ت و از مهاجرت حدود 
یکصد خانوار از این روستا به دلیل مشکالت و کاستی 
ها خبر داد. چهارراهی از مشکالت چندین ساله ای که 
در رابطه با مالکیت زمین های کش��اورزی و خانه های 
مس��کونی با اداره اوق��اف و امور خیری��ه دارند  گفت. 
اخطاریه هائی که از این اداره بابت پرداخت اجاره بها و 
تمدید اجاره نامه دریافت می کنند و این در حالیست 
که در مراجع قضائی رای بدوی به نفع آنها صادر شده و 
در جلسه ای که در بخشداری صفادشت برگزار گردیده 
مقرر ش��ده تا صدور رای قطعی از سوی دادگاه تجدید 
نظر اقدامی از سوی طرفین صورت نگیرد . یکی دیگر از 
این روستائیان از پرکردن قنوات  400 ساله این روستا، 
تسطیح و فروش زمین های حریم آنها گالیه مند بود و 
آن را فرصت طلبی افراد سودجو دانست که به اعتماد 
مردم به مسئولین لطمه می زند . قنواتی که امسال برای 
الیروبی و بهره مندی از آب آن با توجه به بارندگی های 

اخیردل بسته بودند . 

فرمانداربهارستان : 
درآمد پایدار شهرداری ها عامل 

اصلی توسعه شهرستان است
بهارس�تان- خبرن�گار فرصت امروز- جلس��ه 
بررسی وضعیت درآمد شهرداری ها از محل اعتبارات 
ارزش اف��زوده با حضور فرماندار بهارس��تان،مدیر کل 
مالی��ات ب��رارزش افزوده اس��تان ته��ران ودیگراعضا 
در فرمانداری برگزار ش��د.به گ��زارش روابط عمومی 
فرمانداری شهرستان بهارس��تان ،فرماندار بهارستان 
در این جلس��ه گفت: برنامه ریزی با محوریت درآمد 
پایدار شهرداریها عامل اصلی توسعه شهرستان است.
بیژن س��لیمان پورضمن بیان مشکالت وکمبودهای 
شهرستان در حوزه های عمرانی ،اقتصادی ،ورزشی، 
فض��ای س��بز وتراکم ب��االی جمعی��ت در متر مربع 
افزود:تش��کیل وتقویت کارگروه ها یکی از راهبردهای 
برنامه ریزی درآمد پایدار شهرداری هاس��ت که جزء 
خدم��ات تاریخ��ی ومان��دگار خواهد ب��ود.وی خاطر 
نش��ان کرد:یکی از مشکالت درآمد شهرستان حضور 
کارخانه ها وعدم پرداخت مالیات آنها است وباید یکی از 
برنامه های راهبردی این کارگروه ساماندهی مالیات این 
صنوف باشد.در ادامه جلسه فریدونی مدیر کل مالیات 
بر ارزش افزوده ،عملکردمناس��ب سازمان متبوع خودرا 
مشروط به مش��ارکت فعال دس��تگاهها وادارات خواند 
وافزود: دو برنامه مهم در این شهرستان شناسایی مودیان 
وساماندهی صنوف در راستای فعالیت کارگروه می باشد.
فریدونی تصریح کرد: مالیات برارزش افزوده مناسبترین 
فرصت برای حرکت کشور به سمت توسعه بدون تکیه 

براقتصاد نفتی است.
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