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)Republic of دیدارباایزدبانویپاکیها پانامـا   جمهـوری 
Panama( کشـوری است واقع در 
انتهـای آمریکای مرکـزی، جنوب 
کاسـتاریکا، شـمال کلمبیـا، بین 

اقیانوس آرام در غرب و دریای کارائیب در شـرق. پایتخت 
پاناما شهر پاناماسیتی  )Panama City( با حدود 440هزار 
نفر است. مساحت پاناما 78.200کیلومترمربع و جمعیت آن 
3میلیون و 360هزار نفر اسـت. از مهم ترین شهرهای پاناما 
می توان به سـان میگلیتو 300هزار نفـر، داوید 80هزار نفر، 
آرایخان 65هزار نفر، کولون 45هزار نفر و الچوررا 55هزار 
نفر اشـاره کرد. پاناما دارای آب و هوایی گرمسـیری، گرم، 
مرطوب و ابری در بیشـتر مواقع سال، هفت ماه پربارش از 
مه  تا ژانویه و پنج ماه نسـبتا کم بارش از ژانویه تا مه. پاناما 
دارای اقلیمی کوهسـتانی در غرب، مناطق تپه ای پسـت و 
کم ارتفاع در مرکز و شـرق و جنگل های وسـیع در منطقه 
حاصلخیز حاشـیه دریـای کارائیب اسـت. بلندترین نقطه 
پاناما ولکان بارو با 3475متر ارتفاع است که در غرب پاناما 

واقع شده است. 
پاناما در ابتدا در سال 1502 توسط کریستوف کلمب و سپس 
در سال 1513 توسط بالبوا کشف شد و سپس تحت استعمار 
اسـپانیا درآمد، پاناما در دوران مستعمرگی مهم ترین نقطه 
کشتیرانی از جنوب به سمت آمریکای مرکزی بود. در سال 

1821 و با شـورش چندین کشـور مستعمره اسپانیا 
علیه استعمار اسپانیا و اعالم استقالل آنها...

پاناما؛ کانال گردشگری
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معب��د آناهیتا، بزرگ ترین بنای س��نگی ایران بعد از 
تخت جمش��ید اس��ت که از آثار باستانی دوران پیش از 
میالد مسیح به ش��مار می آید و در شهر کنگاور استان 
کرمانش��اه قرار گرفته  اس��ت. بنابر نوشته های تاریخی، 

این معب��د که به عن��وان آتش��کده ای ب��رای احترام و 
پاسداش��ت مقام اله��ه  آب، آناهیتا مورد اس��تفاده قرار 
می گرف��ت، پس از ظهور دین مبین اس��الم در کش��ور 
ایران دچار تغییرات بس��یاری شد و همین امر ابهامات 

زیادی را در مورد تاریخچه، معماری و نوع اس��تفاده از 
بنا به وجود آورد. اما با توجه به نوش��ته ها و مس��تندات 
تاریخ��ی، قدمت این بنای تاریخی عظیم به س��ه دوره 
هخامنش��یان، اشکانیان و ساسانیان باز می گردد. معبد 

آناهیت��ا یا مجموعه  تاریخی کن��گاور که به عنوان محل 
کنگیار قدیم خرابه های عهد اش��کانی نام گذاری ش��ده 
است؛ به ش��ماره  ۳۱ در سال ۱۳۱۰ به عنوان آثار ملی 

به ثبت رسید. 

دیدارباایزدبانویپاکیها
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جغرافیا و همسایگی بنا

محوطه تاریخی که به نام معبد آناهیتا معروف اس��ت، 
در مرکز ش��هر کنگاور یکی از شهرهای استان کرمانشاه 
ق��رار دارد. مس��یر راه هم��دان به کرمانش��اه امروزی از 
ضلع غربی محوطه  معبد گذش��ته و دش��ت حیرت انگیز 
کنگاور در پایین آن قرار گرفته اس��ت. این بنای عظیم 
تاریخی روی تپه ای به ارتفاع حدود ۳۲ متر نس��بت به 
زمین های اطراف واقع ش��ده است. قس��مت ورودی بنا 
توس��ط پله هایی دو طرف��ه و در س��مت جنوبی تعبیه 
ش��ده و در قس��مت ش��مال پله هایی ی��ک طرفه وجود 
دارد که به س��اختمان معبد ختم می ش��ود. در قسمت 
ش��مال غرب معبد آناهیتا، امامزاده و مسجدی بنا شده 
اس��ت که زیارتگاه شمار بسیاری از مردم ایران، از قرون 
گذش��ته تا به امروز محس��وب می شود؛ همچنین در دو 
کیلومتری ساختمان معبد، معدن سنگ چهل مران قرار 

گرفته است. 

تاریخچه  معبد
در نزد ایرانیان باس��تان، آناهیتا به عنوان نگهبان آب، 
فرشته  فراوانی، زیبایی و باروری محسوب شده و از مقام 
و مرتبت بسیار باالیی برخوردار بوده است. قدمت معبد 
آناهیت��ا که برای س��تایش و ارج نهادن به مقام الهه  آب 
در ایران باستان مورد اس��تفاده قرار می گرفت، با توجه 
به مستندات تاریخی به قرون قبل از میالد بازمی گردد. 
بنابر نوش��ته ها و مس��تندات تاریخی به نظر می رسد که 
نخس��تین س��نگ بنای این معبد در عصر هخامنش��یان 
ساخته ش��د و س��اخت آن تا دوران های بعد ادامه پیدا 
کرد و در دوره ساس��انیان به اتمام رسید. برخی دیگر از 
محققان به تبعیت از نوش��ته های مورخان ایرانی و عرب 
س��ده س��وم ه. ق به بعد، این بنا را کاخ��ی ناتمام برای 
خس��روپرویز معرفی کرده اند. عده ای نیز زمان س��اخت 
آن را به اواخر س��ده س��وم و آغاز س��ده دوم )ق. م( و 
ع��ده دیگر آن را به س��ده اول )ق. م( نس��بت می دهند. 
سیف اهلل کامبخش فرد – کاوشگر بنا – آن را به سه دوره 
هخامنش��ی، اشکانی و ساسانی نسبت می دهد و مسعود 

آذرنوش کاوش��گر دیگر بنا، آن را کاخ ناتمامی از خسرو 
پرویز در اواخر دوره ساسانی می داند. 

به دلیل گذشت قرون بسیار از ساخت معبد آناهیتا و 
مواجه ش��دن این بنای عظیم تاریخی با سیلی از سوانح 
طبیعی یا تخریب های انس��انی که به صورت س��هوی یا 
عم��دی صورت گرفته اس��ت، ب��ه طور دقی��ق نمی توان 
در مورد تاریخ س��اخت و نوع کارب��ری، فضای معماری 
و کالب��د واقع��ی اظهارنظر کرد. در س��ال ۳7 میالدی، 
ایزی��دور خاراکس��ی جغرافیانوی��س یونان��ی در یکی از 
کتاب های خود به نام ایستگاه های پارتی برای نخستین 
بار از معبد آناهیتا واقع در شهر کنگاور به عنوان معبدی 

متعلق به آرتمیس نام برد. 

آرتمیس یا آناهیتا؟ 
محققان آن را به نام معبد آناهیتا الهه  ایرانی و معادل 
با آرتمیس یونانی دانس��ته و پ��س از آن، این بنا به نام 
معبد آناهیتا مشهور شد. در دهه های اخیر نیز به واسطه  
کاوش های��ی که در این معبد ص��ورت گرفت، اطالعات 
بس��یار خوبی در م��ورد ابعاد بنا در اختیار کارشناس��ان 
و باستان شناس��ان قرار گرفت. به گونه ای که مشخصات 
کل��ی بنا از جمل��ه ارتفاع و حجم کلی تا حدود نس��بتا 
دقیق و درس��تی مش��خص ش��ده  اس��ت. در این زمینه 
گزارش��ی که در س��ال ۱۳۸۳ توس��ط اداره  گردشگری 
و صنایع دس��تی کنگاور ارائه شد، بس��یاری از ابهامات 
مرب��وط به مجموعه تاریخی کنگاور یا معبد آناهیتا را از 
بین برد که در ادامه به بیان و معرفی معماری این بنای 

باشکوه ایرانی، خواهیم پرداخت. 

معماری بنا
آناهیت��ا ایزدبان��وی آب های روان، زیبای��ی، فراوانی و 
برکت در دوران پیش از اس��الم بوده است. معبد آناهیتا 
روی تپه ای با ارتفاع ۳۲متر س��اخته ش��ده است. نقشه  
بن��ای کنگاور به صورت یک چهارضلعی اس��ت که ابعاد 
هر ضلع این عمارت ۲۰۹متر در ۲۴۲متر برآورد ش��ده 
 است. به نظر می رسد س��ازندگان، دیوار ها را با استفاده 
از الش��ه های س��نگ و مالط به ضخامتی برابر با ۱۸متر 
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ساخته اند. البته ضلع شمالی این بنا از ضخامتی متفاوت 

نسبت به بقیه برخوردار است. 
جوی های س��نگی آب رودخانه را میزان کرده و به طرز 
باش��کوهی به آبگیری وسط معبد آناهیتا هدایت می شده 
اس��ت. نوع تقس��یم آب و جریان آب درون معبد آناهیتا 
یکی از ش��گفتی های مهندسی در آن دوران است تا این 
عنص��ر مقدس را به زیباترین ش��کل ممک��ن به نمایش 
بگذارن��د. در چهار طرف معبد آناهیت��ا داالن هایی تعبیه 
ش��ده ک��ه در کف آنه��ا جوی های آب به ص��ورت رفت و 
برگش��ت آب را به وس��ط معبد هدایت می کرده است. در 
دو ط��رف باالی معبد آناهیتا س��ر چهار گاو در هر طرف 
به صورت رو به روی یکدیگر قرار دارد که در زمان آبگیری 
این معبد عکس س��ر گاوها روی آب نقش می بسته است. 
در وس��ط معبد آناهیتا فضایی وج��ود دارد که آب از این 
جوی ها در آن جمع ش��ده و اس��تخر کوچکی حدودا در 
ابع��اد ۱۰ در۱۰ و عمق ۲۰ س��انتیمتر را پر آب می کرده 
است. معبد آناهیتا در کنگاور مشهورترین معبد منسوب 

به آناهیتا در ایران است. 
روی ه��ر دیوار، ردیفی از س��تون هایی با قطر زیاد قرار 
گرفته است؛ ارتفاع س��تون های ساخته شده در این بنای 
عظیم تاریخی، س��ه برابر قطر آنها است که یکی از نکات 
جالب و منحصربه فرد در طراحی و معماری معبد به شمار 
می آید و به یقین می توان ادعا کرد که هیچ یک از معابدی 
که در سراس��ر دنیا وجود دارن��د، از این ویژگی برخوردار 
نیس��تند. در س��اخت این دیوارها، از س��نگ و مالت گچ 
اس��تفاده ش��ده که س��ازندگان این بنا، به وس��یله  قعطه  
سنگ های تراش��یده شده و به صورت خشکه چین، نمای 

بیرونی آن را تزیین کرده اند. 

پله هایی برای صعود اصالت
در قسمت جنوبی معبد آناهیتا، پله های دو ردیفی قرار 
دارد که کارشناس��ان بناه��ای تاریخی، طول آنها را ۱۵۴ 
متر برآورد کرده ان��د. معماران در هر بلوک دو تا پنج پله 
تعبیه کرده اند که در قس��مت پلکان ش��رقی ۲۶ پله و در 
قس��مت پلکان غرب��ی ۲۱ پله قرار گرفته  اس��ت. از دیگر 

نکات معماری لحاظ ش��ده در بن��ای معبد آناهیتا حضور 
صفه ای )صخره( در مرکز و با جهت شرقی – غربی است 
ک��ه با طول ۹۴ متر، عرض ۹.۵ متر و ارتفاعی نزدیک به 
چهار متر در نوع خود جالب و س��تودنی اس��ت. این صفه 
با اس��تفاده از الشه  سنگ های بزرگ که با روکشی از گچ 
پوشیده شده، ساخته ش��ده است. جالب است بدانید که 
قطعا یکی از س��طوح این الش��ه  س��نگ های به کار رفته 
در س��اخت صفه، از س��طحی صاف برخوردار است. البته 
متاس��فانه پوش��ش گچ به جز مناطق��ی از پایین دیوار از 

بین رفته است. 
به نظر می رسد که س��تون هایی کم ارتفاع و عریض، به 
ارتفاع ۳۵۴ سانتی متر که ش��امل پایه، ساقه و سرستون 
اس��ت و همچنین قطری برابر با ۱۴۴ س��انتی متر، روی 
دیواره��ای معب��د وج��ود داشته اس��ت. البت��ه بنابر نظر 
باستان شناس��ان، نقاط��ی مانند ضلع ش��مالی و بین دو 
رش��ته پلکان جنوبی، فاقد این ستون ها بوده اند. گیلویی 
در پایین پایه  ستون قرار گرفته است که ارتفاع آن به ۶۰ 
سانتی متر می رس��د. اندازه  هر یک ستونی که در عمارت 
تاریخی کنگاور ساخته شده است، برابر با ۳۵۴ سانتی متر 
ب��وده که در واقع دو برابر قطر پایه  س��تون و هم اندازه با 

فاصله ای است که دو ستون از یکدیگر قرار گرفته اند. 

آناهیتا و معماری ایرانی
قرارگی��ری س��تون هایی س��اده، فاق��د تزیینات خاص 
معم��اری، کوت��اه و قطور در یک ردیف، ع��الوه بر به رخ 
کش��یدن الگوی معم��اری اصیل ایرانی، کارشناس��ان را 
ب��ه این فکر می اندازد که س��ازندگانش، آنه��ا را به عنوان 
نرده و حف��اظ تزیینی لبه  ایوان تعبیه کرده اند. این بنای 
ش��گفت انگیز تاریخی را پس از عمارت تخت جمش��ید، 
به عنوان دومین بنای سنگی در ایران معرفی کرده اند که 
متاس��فانه به تدریج و در طی سالیان متمادی بخش های 
بس��یاری از آن تخریب شده است. در باره سبک معماری 
معبد آناهیتا نظ��رات و تعابیر گوناگونی وجود دارد که از 
طرف مستش��رقان اروپایی و باستان شناسان ایرانی بیان 
ش��ده است. براساس مستندات تاریخی، نخستین افرادی 
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که به کشف سبک معماری معبد آناهیتا پرداختند، 
اوژن فالندن و پاسکال کست از مستشرقان اروپایی 
هس��تند که در زمان سفرشان به کنگاور طرح های 
بسیار دقیقی را ارائه دادند. در نظر آنها بنای آناهیتا 

براساس سبک یونانیان ساخته شده است. 
ای��ن دو مستش��رق ب��ا معی��ار ق��راردادن معبد 
پالمیرای س��وریه، به ارائه طرح پیش��نهادی معبد 
آناهیت��ا پرداختن��د. همچنی��ن محقق��ان اروپایی 
اعتق��اد دارند ک��ه در زمان حکومت هخامنش��یان 
و پارت ه��ا، تب��ادالت فرهنگی بین ای��ران و یونان 
ص��ورت می گرف��ت ک��ه براس��اس آن، بناهایی به 
س��بک معماری یونانی در کشور ایران ساخته شد. 
ش��هر کنگاور نیز به دلیل قرارگیری در نقاط مرزی 
غرب ایران، از جمله ش��هرهایی است که بیشترین 
تاثیر را از س��بک معماری یونانی گرفته اس��ت. اما 
محققان و باستان  شناسان ایرانی در برابر نظریه های 
مختلفی که در مورد معماری معبد آناهیتا از سوی 
مستش��رقان اروپایی و باستان شناسان غربی صورت 
گرفته اس��ت، ایس��تادگی کرده و تمامی گفته های 
ایش��ان را ک��ه در مورد الگوب��رداری معماری معبد 
آناهیت��ا از معماری یونانی اس��ت، رد می کنند. آنها 
براساس یافته های گوناگون که به دلیل کاوش های 
محقق��ان و باستان شناس��ان ایرانی ص��ورت گرفته 
است، به بیان مطالبی در مورد وجود اختالفاتی بین 
سبک های استفاده شده در معماری معبد آناهیتا با 
معماری یونانی پرداخته اند. اردشیر حدادیان معتقد 
است که س��اختمان اولیه  معبد براساس تحقیقاتی 
ک��ه در م��ورد الهه آناهیتا صورت گرفته اس��ت، بنا 
ش��ده و متعلق به قرن چهارم قبل از میالد حضرت 
مس��یح)ع( و حکومت هخامنشیان است. همچنین 
او عقی��ده دارد که احتماال معب��د آناهیتا در دوران 
اردشیر دوم هخامنشی معروف به منمون )با حافظه 

و هوشیار( و پسر داریوش دوم احداث شده است. 
بنابرای��ن کارهای س��نگی مربوط ب��ه بنای معبد 
براس��اس س��بک معماری دوران هخامنشی صورت 

گرفته است و ستون های بنا، با الگوبرداری از سبک 
معماری یونانی ساخته ش��ده است. باستان شناسان 
ایرانی بسیاری به بیان مطالبی ارزشمند و مفید، در 
مورد خطابودن الگوبرداری معماری مجموعه  عظیم 
کن��گاور یا همان معب��د آناهیتا، با ارائه  مس��تندات 
و بیان س��ازه های تاریخ��ی ایران��ی پرداخته اند که 
جملگی نش��ان از عدم درس��تی نظریه مستشرقان 
و باستان شناس��ان غرب��ی و اروپایی اس��ت. می توان 
از جمل��ه بناهای تاریخی ایرانی که نش��ان از هویت 
معم��اری اصی��ل ایرانی دارند به صف��ه  بزرگ تخت 
جمش��ید، قلعه  دختر فیروزآباد و کوه خواجه اشاره 
کرد. به نظر می رس��د روش��ی که در ساخت و ایجاد 
صفه ها اس��تفاده شده اس��ت، همانند پایه و اساس 
کاخ های س��لطنتی ایران باس��تان است که عمارت 
خسرو در قصرشیرین، ترکیب ساختاری صفه ناهید 
و شباهت آن به تخت فرهاد کنده در بیستون و صفه  
س��رمج، از نمونه های عالی برای سبک ساخت و ساز 

صفه ها به شمار می رود. 

سـایه  در  باشـکوه  بنـای  یـک  تخریـب 
بی توجهی

متاس��فانه در طول هزاران س��الی که از س��اخت 
معبد آناهیتا می گذرد، م��ردم کنگاور با ذوب گچ و 
آهکی که در ساخت این بنای باستانی مورد استفاده 
ق��رار گرفته  بود، باعث تخریب و از بین رفتن بقایای 
ساختمانی آن ش��دند. همچنین پس از زلزله ای که 
در س��ال ۱۳۳۶ اتفاق افتاد و ساخت و س��ازهایی که 
توسط مردم صورت گرفته بود، این مجموعه عظیم 
ب��ه یک خرابه تبدیل ش��د. قطعا می ت��وان از معبد 
آناهیت��ا به عنوان یکی از بناهای ارزش��مند تاریخی 
و آثار برجس��ته  باس��تانی نام برد. اما متاس��فانه این 
اثر ش��گفت انگیز هنوز نتوانسته است نام خود را در 
فهرست جهانی یونسکو ثبت کند. امید است با تالش 
بیشتر مسئوالن میراث فرهنگی کشور، زودتر به این 

مهم دست یابیم.
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 )Republic of Panama( پانام��ا   جمه��وری 
کشوری است واقع در انتهای آمریکای مرکزی، جنوب 
کاستاریکا، شمال کلمبیا، بین اقیانوس آرام در غرب و 
دریای کارائیب در شرق. پایتخت پاناما شهر پاناماسیتی  

)Panama City( ب��ا ح��دود ۴۴۰ه��زار نفر اس��ت. 
مس��احت پاناما 7۸.۲۰۰کیلومترمرب��ع و جمعیت آن 
۳میلیون و ۳۶۰هزار نفر اس��ت. از مهم ترین شهرهای 
پانام��ا می توان به س��ان میگلیتو ۳۰۰ه��زار نفر، داوید 

۸۰هزار نفر، آرایخان ۶۵هزار نفر، کولون ۴۵هزار نفر و 
الچوررا ۵۵هزار نفر اشاره کرد. پاناما دارای آب و هوایی 
گرمسیری، گرم، مرطوب و ابری در بیشتر مواقع سال، 
هف��ت ماه پربارش از مه  تا ژانویه و پنج ماه نس��بتا کم 

ب��ارش از ژانویه تا مه. پاناما دارای اقلیمی کوهس��تانی 
در غ��رب، مناطق تپه ای پس��ت و کم ارتفاع در مرکز و 
ش��رق و جنگل های وسیع در منطقه حاصلخیز حاشیه 
دریای کارائیب اس��ت. بلندترین نقطه پاناما ولکان بارو 

پاناما؛کانالگردشگری



9 www.forsatnet.ir سفروگردشگری سه شنبه 1 دی 1394ضمیمه شمــاره 400

با ۳۴7۵متر ارتفاع اس��ت که در غرب پاناما واقع شده 
است. 

پاناما در ابتدا در س��ال ۱۵۰۲ توس��ط کریس��توف 
کلمب و س��پس در س��ال ۱۵۱۳ توس��ط بالبوا کشف 
شد و س��پس تحت استعمار اس��پانیا درآمد، پاناما در 
دوران مستعمرگی مهم ترین نقطه کشتیرانی از جنوب 
به س��مت آمری��کای مرکزی بود. در س��ال ۱۸۲۱ و با 
ش��ورش چندین کشور مستعمره اسپانیا علیه استعمار 
اس��پانیا و اعالم استقالل آنها، پاناما تحت اتحادیه ای به 
اتفاق کلمبیا، اکوادور و ونزوئال، جمهوری گران کلمبیا  
)Republic of Gran Colombia( ی��ا کلمبیای 
ب��زرگ را تش��کیل دادند. ای��ن اتحادیه عم��ر چندانی 
نداشت و ۹س��ال بعد در سال ۱۹۳۰ عماًل منحل شد، 
پ��س از آن پاناما به ص��ورت قس��متی از منطقه تحت 
تس��لط کلمبیا درآمد. بین س��ال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ 
س��ال های آش��فته و ناآرامی برای پانام��ا بود. طی این 
۵۰س��ال، ۴۰ مورد تعویض فرمان��داری کل، ۵۰مورد 
ش��ورش های گس��ترده خیابانی، پنج مورد تالش برای 
تجزیه طلب��ی و جدایی از کلمبی��ا و ۱۳مورد مداخله 
نظامی آمریکا خود شاهدی بر این مدعا است. سرانجام 
در روز ۳ نوامبر ۱۹۰۳ و با حمایت های آمریکا، پاناما از 

کلمبیا اعالم استقالل کرد. 

نمایی دیگر از پاناما
جمهوری پاناما، کش��وری ب��ا فرهنگ های مختلف از 
کرئول ه��ا، دورگه ها، مهاجران اروپای��ی، آفریقایی ها و 
مردم بومی خود کش��ور پاناما تشکیل شده است. پاناما 
س��ابق بر این مستعمره اسپانیا بود. این کشور به دلیل 
موقعیت جغرافیایی حس��اس و بس��یار مهمی که دارد 
طی س��ال های متمادی مورد توجه دیگر کشورها بوده 
اس��ت. وجود کانال پاناما بین دو اقیانوس اطلس و آرام 
که مس��یر تجاری بسیاری از کش��ورها است، موقعیتی 

استراتژیک را برای این کشور فراهم کرده است. 
کشورهای اسپانیا و فرانسه سعی در ایجاد کانالی در 
سراسر پاناما داشتند ولی با شکست روبه رو شدند ولی 
در س��ال ۱۹۱۴آمریکا به این هدف مهم دست یافت و 

همچنین در س��ال ۱۹۰۳ در استقالل پاناما از کلمبیا 
نقش مؤثری داشت. 

آمری��کا و پاناما روابط محکمی داش��تند هم از لحاظ 
سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی واقتصادی ولی در سال 
۱۹7۰ مردم پاناما علیه استعمار آمریکا شورش کردند 
و آمریکا هم تسلطش را بر پاناما کمتر کرد و از کنترل 
کانال دس��ت کش��ید. در س��ال ۱۹۸۳ جنرال مانوئل 
آنتونی��و به قدرت رس��یدو دیکتاتوری اش را بر کش��ور 
پاناما گسترش داد و قاچاق دارو و فساد را رواج داد. به 
همی��ن دلیل آمریکا تحریم های خود را علیه پاناما زیاد 
کرد و در سال ۱۹۸۹ به این کشور حمله کرد و جنرال 
مانوئ��ل را اس��یر کردند ولی بعد از ای��ن تاخت و تازها 
گالیماری در انتخابات به پیروزی رسیدو به کشور سر و 
سامانی داد و قانون اساسی را ترمیم کرد و فعالیت های 

نظامی و ارتشی را منسوخ ساخت. 

مردم شناسی پاناما
نژاد 7۰درصد مردم پاناما، مستیزو  )دورگه آمریندین 
و س��فید(، ۱۴درصد دورگه آمریندی��ن و بومیان هند 
غربی، ۱۰درصد سفید و ۶درصد آمریندین است. دین 
۸۵درصد پانامایی ها، کاتولیک و ۱۵درصد پروتس��تان 
است. زبان اسپانیولی زبان رسمی کشور است. هرچند 
۱۴درص��د مردم نیز به زبان انگلیس��ی تکلم می کنند. 
واح��د پول پاناما بالبوآ با واحد جزو س��نت نام دارد. از 
مهم ترین صادرات پاناما می توان به موز، میگو، ش��کر، 

قهوه و پوشاک اشاره کرد. 

ماجراجویی غذایی در پاناما
پانام��ا چش��م انداز گس��ترده ای به دنی��ای غذاهای 
خوشمزه و لذیذ و ابتکار در به وجود آوردن انواع غذاها 
به روی گردشگران می گشاید. ارائه انواع غذا متناسب با 
ذائقه مردم همه کشورها و فرهنگ ها در رستوران های 
پاناما به چش��م می خورد. رس��توران های گوناگونی که 
ب��رای تم��ام فرهنگ ه��ای مختلف دنیا ت��دارک دیده 
شده اند به سبک آشپزی کش��ورهای مختلف از جمله 
کش��ورهای اروپای��ی، آفریقای��ی و آمریکایی آش��پزی 
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می کنن��د. غذاه��ای پانامایی معموالً ش��امل گوش��ت 
و غذاه��ای دریایی همراه با میوه های محلی و ریش��ه 
س��بزیجات تازه است. چندین رستوران مشهور در این 
کش��ور وجود دارد که معموالً محل رجوع گردشگران 
اس��ت. در این رس��توران ها انواع غذاهای ملل مختلف 

پیدا می شود. 

 El trapiche-1
در س��ال ۱۹۸۳ ال تراپیچ��ه یک��ی از مکان ه��ای 
معروف مردمی که مقصد هر گردش��گری است، افتتاح 
شد. اینجا جایی است که مس��ابقات غذاخوری برگزار 
می ش��ود و گردش��گران زیادی جذب این مس��ابقات 
می شوند. نشستن در هوای آزاد و استراحت کردن یک 
حس فوق العاده اس��ت که ال تراپیچه به شما می دهد. 
این رس��توران یک مکان جذاب و دلنش��ین هم برای 
افراد بومی و محلی و هم برای گردشگران و توریست ها 

است. 

 El caribo -2
برای یک غذای لذیذ با حس خوب پخت خانگی ال 
کاریبو بهترین گزینه است. رستورانی معروف و مشهور 
ب��ا کیفیت باال و با غذاهای س��نتی و لذی��ذ و در واقع 
آشپزخانه ای است که حتماً باید سری به آن بزنید. در 
این رس��توران از تازه تری��ن و بهترین محصوالت فصل 
اس��تفاده می شود. انواع غذاهای محلی دراین رستوران 
پخت می شود. شامل انواع غذای مرغ، انواع کوفته ها و 
غذاهای دریایی که با انواع سس های تند و شیرین سرو 
می شوند. این رس��توران در یک منطقه چند فرهنگی 
قرار گرفته و جمعه ش��ب ها با ارائه انواع موسیقی های 
بین المللی برای گردش��گران روزها و ش��ب های به یاد 

ماندنی را رقم می زند. 

 Tantalo kitchen -3
گوه��ری مطل��ق در زمینه آش��پزی با عط��ر و بوی 
غذاه��ای خانگی. این رس��توران یک فهرس��ت غذایی 
بین الملل��ی ب��ه س��بک تاپاس و ب��ا ان��دک نگاهی به 

س��بک های پانامایی به گردش��گران ارائه می دهد. در 
این رستوران هر بشقاب غذا ترکیبی از غذاهایی چون 

گوشت، ماهی و سبزی های محلی تازه است. 
غذاه��ای ارائ��ه ش��ده در ای��ن رس��توران متاثر از 
غذاه��ای هندی، مدیترانه ای و آمریکای التین اس��ت. 
از جمله جاذبه های این رس��توران که دلیل دیگری بر 
معروفیتش است، تزیین های بسیار زیبای دیوارهایش 
است که توسط هنرمندان محلی کشیده شده و تزیین 
یافته اس��ت. همچنین باغچه ه��ای پربرگ عمودی که 
برای گردش��گران فراهم ش��ده اس��ت. بعد از سرو یک 
غذای لذیذ و خوشمزه می توانید به پشت بام رفته و از 
تماش��ای مناظر و چشم اندازهای شهر شگفت زده شده 

و لذت ببرید. 

 Marcado de mariscos-4
این رس��توران بهش��تی برای دوس��تداران غذاهای 
دریای��ی و مرکز پخت ماهی ب��ا بیش از 7۰ نوع ماهی 
تازه اس��ت. انواع ترشیجات، انواع آب میوه های طبیعی 
و چاش��نی های خوراک��ی با ادویه های ف��راوان در این 
رس��توران یاف��ت می ش��ود. عرضه غذاه��ای فصلی از 
دیگر خدمات این رس��توران محسوب می شود. در این 
رس��توران ش��ما این اجازه را دارید که خودتان غذای 
دریایی مورد عالقه تان را انتخاب کرده و آن را در هوای 
آزاد آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. این رستوران 
در س��الن های باالی بازار قرار گرفته و به همین خاطر 
ماهیگیران ماهی های تازه صید کرده خود را به ش��ما 
تقدی��م می کنند. ای��ن بازار پرط��راوت و پویا که مملو 
از دس��تفروش ها و فروشنده ها است هیجان خاصی به 

گردشگران می دهد. 

 Maito -5
ب��ا فرهنگ در ح��ال تحول پاناما هم قدم ش��و. این 
جمله شعار این رستوران است. میتو یک منو فوق العاده 
با ترکیبی از غذاهای سنتی و ارائه غذاهای بین المللی 

و صاحب سبک دنیا را در اختیار شما قرار می دهد. 
منوی این رس��توران ترکیب��ی از غذاهایی از ماهی، 
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غذاهای دریایی، انواع پیتزاها و پاستاها است که در بهترین نوع سرویس دهی 
برای مش��تریان ارائه می شود. یکی از اصلی ترین دلیل شهرت رستوران ها و 
غذاه��ای پانامایی ارائه تولیدات عالی با باالترین کیفیت ممکن و اس��تفاده 
از ارگانیک ترین گیاهان اس��ت. گیاهانی که در باغچه های طبیعی کش��ت 
می ش��وند و به بهره برداری می رسند. میتو سعی کرده با یک سرویس دهی 
بی عی��ب و نقص و ایجاد فضایی آرام ودلنش��ین ب��ا مناظر بی نظیر لحظات 
به یاد ماندنی را برای گردش��گران رقم بزند. نشس��تن در تراس رس��توران 
و تماش��ای چش��م اندازهای ش��گفت انگیز از باغچه های گوناگ��ون از دیگر 

جاذبه های این رستوران است. 

بهترین گا لری های هنر معاصر پاناما
در نقطه اتصال دو اقیانوس اطلس و آرام کش��وری قرار گرفته که انواع و 
اقس��ام فرهنگ ها و قومیت های متفاوت را در خود جای داده اس��ت. پاناما 
کش��وری که طبیع��ت و مدرنیت��ه را در هم آمیخته و ی��ک گالری هنری 
متفاوت را پدید آورده اس��ت. در این گ��زارش با چندین گالری از هنرهای 

معاصر پاناما آشنا می شوید. 

 Dgriss art gallery-1
ایجاد یک گالری خالقانه از هنر معاصر برای عالقه مندان هنر از سراس��ر 
دنیا که در پاناما به وسیله هنرمندان بین المللی ارائه می شود، در این گالری 

انجام می گیرد. در این گالری می توانید شاهد برپایی یک گالری مدرن و با 
یک خوشامدگویی گرم و صمیمی برای عالقه مندان به هنر و زیبایی باشید. 
نقاش��ان این گالری از هنرهای خود که نقاش��ی هایی انتزاعی و اکتشافات 
هندسی را نش��ان می دهد، استفاده کرده اند. طبق نظرات ارائه شده بازدید 
از ای��ن گالری و دیدن هنرهای معاصر و مدرن برای هر بیننده ای جذاب و 

هزاران فکر و خیال را به ذهن انسان می آورد و او را درگیر می کند. 

Diablo rosso -2
این گالری در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و یکی از فضاهای آزمایشگاهی در 
ش��هر پاناما محسوب می شود که از هنرمندان جوان حمایت کرده و حامی 
آنها محس��وب می ش��ود. اهداف این گالری هنری تشویق کردن افراد برای 
اس��تفاده بهینه از استعدادهای شان که در زمینه های مختلف به کار گرفته 
می شود. این گالری از چندین سالن تشکیل شده است. یک رستوران -کافه 
و مکانی برای نمایش انواع فیلم و س��خنرانی ها و اجراهای ارتباطی که در 
این گالری ارائه می ش��ود. همچنین می توانید درحالی که در گالری درحال 
قدم زدن و تماش��ا هس��تید از غذاهای مختصر و خوشمزه ای هم که عرضه 

می شود، میل کنید. 

Weil art gallery -3
فلسفه و شعار هنر برای تجدید نیرو در زندگی سرلوحه این گالری مجلل 

اس��ت که ویترینی از نقاش��ی ها و مجسمه های دست ساز توسط افراد بومی 
و بین المللی ارائه می دهد. این گالری س��عی کرده که مدرنیته و س��نت را 
درهم آمیزد و نمایشی از اجتماع و دنیای قرن ۲۱ ارائه دهد. صاحب نظران 

زیادی این کار را ستوده اند و آن را تحسین کرده اند. 

 Galeria arteconsult -4
این گالری با بیش از ۳۰س��ال س��ابقه، یک نمایش��گاه دائمی برای مردم 
پاناما و آمریکای التین اس��ت. این گالری از آثار هنری مجازی و انتزاعی و 
همچنین در سطح گسترده و خارق العاده ای به نمایش در می آید. عکاسی، 
مجسمه س��ازی و آثار معماری روز دنیا در این گالری ارائه می شود که همه 

هنرمندان را به سوی این گالری می کشاند. 

 Museo de art contemporaneo-5
تنها موزه هنری پاناما اس��ت که در س��ال ۱۹۸۳ هنگام بازس��ازی معبد 
مازونی��ک که به موزه هنری تبدیل ش��د به وجود آمد. کلکس��یونی از آثار 
هنری پاناما و آمریکای التین اس��ت و میزبانی موقت نمایشگاه های هنری 
پانام��ا و هنرمندان خارج��ی را بر عهده دارد. این گال��ری همچنین دارای 
کتابخانه و آرش��یوهایی اس��ت که همیش��ه برای عموم مردم باز هستند. با 
این تفکری که مکانی باش��د برای توس��عه و ترقی آثار هنری و هنر پاناما و 

آمریکای التین. 
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زن��گ پیامک  موبایل ها این روزها بی محابا ب��ه صدا در می آید، از 
میان حجم انب��وه پیام های تبلیغاتی، حتما چندتایی به س��فرهای 
خارجی و داخلی در تعطیالت نوروزی با قیمت هایی وسوسه برانگیز 

اختصاص دارد. 
س��فرهایی ک��ه زیرقیمت و بدون ذک��ر کیفیت خدم��ات و تنها 
ب��ا عناوینی چون  » ارزان و ج��ذاب «   و  » تور لحظ��ه آخری «   تبلیغ 
می شود. اما در میان محاصره این حجم از تبلیغات آن هم در آستانه 
نوروز نباید صرفا فریفته قیمت هایی که معموال واقعی نیس��تند، شد 
و مهم ترین کاری را که پیش از سفر با تورها حتی لحظه آخری ها و 

حتی آن تورهای یک روزه  باید انجام داد نباید فراموش کرد. 
براساس اعالم کمیته رسیدگی به شکایات اداره میراث فرهنگی و 
گردشگری اس��تان تهران که بیش از دو سوم آژانس های مسافرتی 
کل کش��ور در حوزه استحفاظی آن است، بیشترین تخلفات سفر به 
کالهبرداری آژانس ها و همچنین بی تعهدی آنها نس��بت به خدمات 

وعده داده شده، اختصاص داشته است. 
ب��رای همین الزم اس��ت پی��ش از اعتم��اد ک��ردن و خرید تور، 
آژانس های مس��افرتی را به ذکر تعهدات و خدمات وعده داده شده 
در قال��ب یک س��ند حقوقی مل��زم کرد تا در صورت ب��روز هرگونه 
مشکل، راهی برای پیگرد قانونی وجود داشته باشد. به اعتقاد رئیس 

انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی اس��تان ته��ران، بهترین راه 
پیش��گیری از وقوع مش��کالتی که هر س��ال در نوروز و تابستان رخ 
می دهد، امضای قرارداد بین مس��افر و آژانس است، همان قراردادی 
ک��ه س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری تأیید ک��رده و قابلیت 

پیگیری حقوقی و قانونی دارد. 
قرارداد مسافر در دو برگه تنظیم شده که فرم نخست به اطالعات 
شخصی مس��افر و خدمات وعده داده شده آژانس اختصاص دارد و 
فرم دوم به تعهدات مس��افر و آژانس مربوط اس��ت که باید پیش از 
امضا خوانده شود؛ اما بنا بر اظهارات بسیاری از مجریان تور، بیشتر 
مردم اطالعی از این فرم ه��ای قرارداد ندارند و خواهان امضا کردن 
آن هم نیستند و معموال هم وقتی فرم به آنها تحویل داده می شود، 

بدون خواندن بندهای قرارداد، آن را امضا می کنند. 
از سوی دیگر در بسیاری از مواقع دیده شده، برخی از آژانس دارها 
به ویژه در س��فرهای داخلی و یک روزه خود را متعهد به راهنمایی 
مس��افر در این ب��اره نمی دانند و معموال به مس��افر اطالعاتی درباره 

وجود چنین قراردادی نمی دهند!  
از طرف��ی روش های نوین الکترونیکی ب��رای فروش تورها موجب 
ش��ده، بسیاری از مردم به آسان ترین روش خرید که همانا اینترنتی 
یا رزرو تلفنی باش��د، تن در دهند و پرداخت وجه نقد را یا از طریق 

درگاه ه��ای اینترنتی بانک ها یا به صورت کارت به کارت انجام دهند 
که در این شیوه هم از قرارداد مسافر و آژانس هیچ خبری نیست. 

مس��افر باید آگاه باشد مادامی که قراردادی با آژانس نبسته باشد، 
درصورت بروز مش��کل به س��ختی می تواند اعاده حقوق کند چون 
س��ند قانونی در اختیار ندارد. قرارداد مسافر که مورد تأیید سازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری نیز است، الزم است در دو نسخه تهیه 
ش��ود و هر دو نسخه از اعتبار یکسان بهره مند باشد. این موضوع در 
قرارداد باید ذکر شود. همچنین یکی از این نسخه ها باید در اختیار 
مس��افر قرار گیرد.  اما در این قرارداد باید حتما نام آژانس مسافرتی 
ذک��ر ش��ود. در ماده یک قرارداد مقصد مس��افر، مدت مس��افرت و 

خدمات مورد درخواست مسافر با جزییات باید مشخص شود. 
 

پیش از سفر با  »تور« چه باید کرد؟ 
در ای��ن بخش ضرورت��ا آژانس باید خدماتی چون بلیت، وس��یله 
حمل و نقل، زمان و س��اعت رفت و برگش��ت، نام و س��تاره  )درجه( 
هتل، تع��داد اتاق ها و تخت ها، دریافت س��رویس اضاف��ی در اتاق، 
وعده های غذایی، مدت اقامت در هتل و در س��فرهای خارجی، نوع 
و تعداد ویزاها به همراه نام کش��ور مقصد و همچنین سایر خدمات 
را صراحتا ذکر کند. در ماده دوم این قرارداد، مش��خصات همراهان 
مس��افر به اضافه مبلغ قابل پرداخت برای هر یک در این س��فر ذکر 
می ش��ود. ماده س��وم نیز به مبلغ قرارداد اختص��اص دارد، اگر این 
قرارداد برای یک س��فر خارجی باش��د، آژانس از مس��افر یک چک 
تضمینی هم دریافت می کند ک��ه در این بخش، جزییات آن کامل 
نوش��ته می شود. آژانس در طول سفر جز مبلغ قرارداد حق ندارد از 
مسافر مبلغ اضافه تری دریافت کند، مگر آنکه این موضوع به صورت 
توافقی با مسافر در قرارداد ذکر شده باشد. مثال بسیاری از آژانس ها 
ورودیه سایت ها و مناطق تاریخی و گردشگری را از شمول خدمات 
و هزینه تور خارج می کنند و مس��ئولیت اس��تفاده از این خدمات را 
به تصمیم مسافر واگذار می کنند. این موضوع حتما باید در قرارداد 
ذکر ش��ود که در صورت تمایل مسافر برای بازدید از آثار تاریخی و 
جاذبه های گردش��گری پرداخت مبلغ ورودیه با خود مسافر است و 
اجرای آن با راهنما یا با مس��ئولیت آژانس خواهد بود یا خیر. الزم 
است قرارداد به امضا و مهر آژانس و مسافر برسد تا از نظر حقوقی، 

سندیت داشته باشد. 

پیشازسفربا»تورگردشگری«چهبایدکرد؟
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اگر جوی یا حوضچه  آب دیده نمی شود، دنبال قسمت هایی از زمین که 
گیاه در آن روییده است بگردیدو سعی کنید نقطه مناسبی از آن را حفر 
کنید. ممکن است آب کمی پایین تر از سطح زمین وجود داشته باشد و در 
حفره جمع شود. حتی کندن کف آبکندها و بستر جوی های خشک ممکن 
اس��ت باعث جوشیدن چشمه ای در زیر سطح زمین شود، به خصوص در 
ریگزار این احتمال بیشتر وجود دارد. در کوه، شکاف های بین سنگ ها را 
بگردید، ممکن است آب پیدا کنید. در ساحل، کندن زمین در باالی خط 
مّد، به خصوص جاهایی که توده های ش��نی بادآورده وجود دارد، می تواند 
شما را به آب آشامیدنی برساند  )حدود ۵ سانتیمتر یا ۲ اینچ، که روی آب 
ش��ور قرار دارد( این آب ممکن است شور مزه باشد؛ اما قابل شرب است. 
در پایین پرتگاه های ساحلی، به دنبال سبزی ها و گیاهان آب دار بگردید، 
حتی خزه و س��رخس. این گیاهان معم��والً  درجایی که صخره ها جابه جا 
ش��ده و تغییر وضع داده اند، وجود دارند و همان جا ممکن است مقداری 
آب شیرین یا حتی چشمه پیدا کنید. اگر چنانچه آب شیرین به هیچ وجه 

پیدا نشود، آب شور هم به وسیله  تقطیر قابل استفاده است. 

اخطار
دقت کنی��د هرگاه حوضچه آبی را دیدید که در اطراف آن گیاه وجود 
ن��دارد، یا اس��تخوان حیوانات در آنجا دیده می ش��ود، بدانید که احتمال 
خطرناک بودن آن آب زیاد اس��ت و ممکن است به مواد شیمیایی آلوده 
شده باشد. کنار آب را بررسی کنید، ممکن است نشانه های قلیایی شدن 
آب را پی��دا کنید. همیش��ه آب��ی را که از حوضچه ه��ای آب روی زمین 
برمی دارید، بجوشانید. در صحرا دریاچه هایی هستند که راه خروج ندارند. 
این دریاچه ها نمکی هستند و آب آنها قبل از نوشیدن باید تقطیر شود. 

جمع آوری شبنم
به اس��تثنای باران های اس��یدی که حاصل فعالیت کارخانه ها و مراکز 
صنعتی است و می تواند باعث ایجاد آلودگی در خاک شود، آب باران در 
هر جا قابل ش��رب است و فقط نیاز به جمع کردن دارد. از حوضچه های 
بزرگ استفاده کنید. حفره ای در زمین ایجاد کنید و سطح کف و اطراف 
آن را با خاک رس بپوش��انید، حوضچه خوبی خواهد بود و می تواند آب 
باران را برای شما ذخیره کند. اگر پالستیک یا پارچه غیر قابل نفوذ دیگری 
به همراه ندارید، از ورقه های فلزی یا پوس��ت درخت هم می توانید برای 
نگهداری آب اس��تفاده کنید. اگر احتمال آلودگی در آب جمع آوری شده 
وجود دارد، آن را بجوش��انید. در مناطقی که هوا در روز خیلی گرم و در 
شب سرد است، شبنم فراوانی می توان پیدا کرد. وقتی شبنم روی سطوح 
فلزی جمع می شود، می توان آن را نوشید. از پارچه و لباس هم می توانید 

برای جمع آوری آب استفاده کنید و در موقع نیاز آن را بچالنید. یک راه 
جمع آوری آب توسط پارچه آن است که پارچه تمیز را دور ساق پا و زانوها 

بپیچید و درون گیاه خیس قدم بزنید. 

ردیابی آب به وسیله  حیوانات
پستانداران

اغلب حیوانات مدام به آب نیاز دارند. علف خوران اگرچه در مسافت های 
طوالنی چرا می کنند؛ ولی هرگز از آب دور نمی ش��وند، چرا که صبح زود 
و غروب نیاز به آبش��خور دارند. پیگیری ردپای شکارهای بزرگ اغلب به 
آب منتهی می شود. این ردپا را  )رو به پایین( تعقیب کنید. گوشتخواران 
می توانند مدت زیادی را بدون آب سر کنند؛ زیرا آب الزم برای بدن خود 
را از طریق شکار تأمین می کنند. بنابراین، نشانه های مثبتی برای رسیدن 

به آب نیستند.
پرندگان

پرندگان دانه خوار، مثل س��هره و کبوتر و مانن��د آن، هرگز از آب دور 
نمی شوند. این پرندگان صبح و عصر آب می نوشند. در نظر داشته باشید 
ک��ه وقتی این پرندگان مس��تقیم و پایین پرواز می کنند، به س��مت آب 
می روند. وقتی از آب برمی گردند، س��نگین هستند و از درخت به درخت 
پرواز می کنند تا متناوباً اس��تراحت کنند. مسیر آنها را پیدا کنید، به آب 
خواهید رس��ید. پرندگان آبی می توانند مسافت های زیادی را بدون آب و 
غذا پرواز کنند. پس وجود آنان لزوماً عالمت وجود آب در نزدیکی نیست. 
قوش ها، عقاب ها و دیگر پرندگان ش��کاری می توانند آب الزم برای بدن 
خ��ود را از طریق مایعات موجود در بدن قربانیان خود تأمین کنند، پس 

نمی توان وجود آنان را عالمت وجود آب دانست. 
خزندگان

خزندگان نیز نمی توانند شما را در یافتن آب کمک کنند. آنها از شبنم 
و رطوبت بدن ش��کار خود استفاده می کنند و می توانند مدت مدیدی را 

بدون آب سر کنند. 
حشرات

حشرات به خصوص زنبورها، عالیم خوبی هستند. آنها ۶/۵ کیلومتر دور 
از النه یا کندوی خود پرواز می کنند؛ اما برای نوش��یدن آب وقت معینی 
ندارند. مورچه ها به آب وابس��ته اند. یک س��تون مورچه که از درخت باال 
می رود، به طرف ذخیره کوچکی از آب در حرکت اس��ت. اغلب مگس ها 
در فاصل��ه ۹۰متری آب هس��تند، به ویژه خرمگس ه��ای اروپایی با بدن 

رنگین کمانی شان. 
آثار انسان

آثار پای انس��ان نیز ممکن است به حفره  آبی ختم شود. البته ممکن 

است روی آن پوشیده شده باشد. سرپوش را بردارید. 

به خاطر داشته باشید
ع��رق ب��دن خود را جیره بندی کنی��د، نه آب را. اگ��ر مجبورید آب را 
جیره بن��دی کنی��د، آن را مزه  مزه کنید و آرام بنوش��ید. اگر پس از طی 
مس��افتی طوالنی بدون آب، آب پیدا کردید، با ولع ننوش��ید. ابتدا آب را 
مزه مزه کنید و جرعه کوچک بنوشید. جرعه های بزرگ در شخصی که 
تشنگی زیاد کشیده، ایجاد تهوع و استفراغ خواهد کرد و مایعات ضروری 

بدن را به تحلیل خواهد برد. 

تبخیر
درخت و ریشه های گیاهان، آب را از زمین می کشند اما درخت ممکن 
اس��ت آب را از ی��ک حوضچه زیرزمینی، در فاصله ۱۵ متری یا بیش��تر 
بگیرد. رس��یدن به این حوضچه با حفر چاله دش��وار است. پس خودتان 
را برای کندن زمین خس��ته نکنی��د، بگذارید درخت آب را برای ش��ما 
باال بکش��د. یک پاکت پالس��تیکی را روی یک سر شاخه پر برگ محکم 
ببندید. تعریق برگ ها، آب را در پالستیک جمع خواهد کرد. برای این کار؛ 
شاخه های پر برگ و تازه را انتخاب کنید. پس از اینکه برگ ها درون پاکت 
جای گرفت، دهانه پاکت را به ش��اخه محکم کنید، به گونه ای که مفری 
برای خروج بخار حاصله از تنفس برگ ها وجود نداش��ته باشد. قرار دادن 
پالس��تیک روی هر گیاهی رطوبت حاصل از تنفس گیاه را نگاه خواهد 
داش��ت و هنگامی که پالستیک سرد شود، به صورت قطره های آب در آن 
ظاهر خواهد ش��د. مواظب باشید برگ ها با پالستیک برخورد پیدا نکنند 
زیرا باعث انحراف قطرات آب جمع شده در پالستیک در مسیر شیارهای 
برگ خواهد شد. حتی سبزی ها و برگ های کنده شده اگر در یک پاکت 
پالستیک بزرگ قرار گیرند و کمی بمانند و گرم شوند، تولید آب خواهند 
ک��رد. برگ ها را در ته پالس��تیک قرار دهید و به وس��یله طناب از باال یا 
تکیه گاه چوبی از پایین، پالس��تیک را به شکلی درآورید که اوالً برگ ها با 
دیواره پالستیک تماس پیدا نکنند و ثانیاً شیب اطراف پاکت طوری باشد 

که قطرات آب در یکجا جمع شود. 

تقطیر به روش خورشیدی
حفره ای به عمق ۴۵س��انتیمتر و قطر ۹۰سانتیمتر حفر کنید. ظرفی 
را در وس��ط آن ارائه دهید و روی آن را با روکش��ی پالستیکی بپوشانید. 
سنگ یا جس��م دیگری را در وس��ط روکش بگذارید، طوری که انتهای 
ش��یب اطراف آن درس��ت روی ظرف قرار گیرد. حرارت خورشید باعث 
باالرفتن درجه حرارت هوا و خاک حفره خواهد شد و بخار تولید می شود. 
بخار حاصله به صورت قطرات آب در س��طح زیری��ن روکش گرد آمده و 
داخل ظ��رف خواهد ریخت. این روش – به وی��ژه در مناطق صحرایی و 
هرجا که هوا در طول روز گرم و در ش��ب س��رد است – بسیار سودمند 
خواهد بود. پالس��تیک خیلی زودتر از هوا سرد شده و کنداسیون زیادی 
را سبب می شود. در این روش تقطیر، در هر ۲۴ ساعت حداقل می توانید 
۵۵ سی س��ی آب به دست آورید. با روش خورشیدی می توانید از مایعات 
مسموم یا آلوده نیز آب سالم و قابل شرب تهیه کنید. اگر برای تان مقدور 
بود، آب موجود در ظرف را به وس��یله س��یفون خارج کنید. بدین ترتیب 

مجبور نخواهید بود به ترکیب سیستم دست بزنید. 

اخطار
هرگز ادرار یا آب دریا را ننوش��ید، هرگز!  اما از هر دوی آنها می توانید 
پس از تقطیر آب قابل شرب تهیه کنید. پس از تقطیر آب دریا، می توانید 

از نمک باقیمانده از آن هم استفاده کنید. 

تقطیر
کیت ه��ای تقطیر یکی از لوازم ضروری برای طبیعت مردان اس��ت اما 
خودتان هم می توانید آن را بسازید. برای تقطیر یک مایع، شما به چیزی 
نیاز دارید که کار قرع و انبیق را برای تان انجام دهد. شلنگی را از دو سو 
در دو ظ��رف قرار دهید و اطراف درپ��وش ظرف را محکم کنید. در یک 
ظرف مایع قابل تقطیر قرار دارد که با حرارت گرم می شود و بخار حاصله 
از مسیر شلنگ را به  داخل ظرف دیگر می ریزد. بهتر است اطراف شلنگ 
را به وس��یله آب خنک نگاه دارید تا عم��ل تقطیر بهتر انجام گیرد. برای 
جلوگیری از هدر رفتن بخار آب، اطراف مدخل ورود ش��لنگ به ظرف ها 
را با گل یا شن خیس محکم کنید. روش ساده تر، استفاده از روش تقطیر 
خورش��یدی است. این روش بیشتر طول می کش��د اما انجام آن ساده تر 
است. برای پوشاندن در ظرف می توانید از ورقه ای فلزی یا پوست درخت 

و حتی برگ استفاده کنید. 

پیداکردنآبدرطبیعت
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

۲۴.۰۰۰کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

۲۴.۴۸۰کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع دوم(

۲۴.۵۰۰کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع سوم(

۳۴.۵۰۰کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع چهارم(

۱۱.۰۰۰اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع اول(

۱۴.۰۰۰اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع دوم(

۱۵.۰۰۰کرجاراکاراک-کرج)نوع اول(

۱۸.7۰۰رشتتبریزتبریز-رشت)نوع اول(

۱۸.7۲۰رشتتبریزتبریز-رشت)نوع دوم(

۲۶.۶۴۰رشتتبریزتبریز-رشت)نوع سوم(

۳۰.۰۰۰رشتتبریزتبریز-رشت)نوع چهارم(

۱۰.۰۰۰تهراناراکاراک-تهران)نوع اول(

۱۲.۰۰۰تهراناراکاراک-تهران)نوع دوم(

۱۵.۰۰۰تهراناراکاراک-تهران)نوع سوم(

۴۰.۰۰۰خرم آبادتبریزتبریز-خرم آباد)نوع اول(

۵.۰۰۰قماراکاراک-قم)نوع اول(

۱۵.۵۰۰کرمانشاهاراکاراک-کرمانشاه)نوع اول(

۴۸.۰۰۰ساریتبریزتبریز-ساری)نوع اول(

۳۶.۰۰۰اراکتبریزتبریز-اراک)نوع اول(

۲۰.۰۰۰همدانتبریزتبریز-همدان)نوع اول(

۲۶.۰۰۰همدانتبریزتبریز-همدان)نوع دوم(

۱۰.۰۰۰همداناراکاراک-همدان)نوع اول(

۱۶.۰۰۰اردبیلارومیهارومیه-اردبیل)نوع اول(

۴۰.۰۰۰اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع اول(

۴۸.۰۰۰اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع دوم(

۲۴.۰۰۰تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع اول(

۳۲.۰۰۰تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع دوم(

۳۳.۰۰۰تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع سوم(

۴۱.۰۰۰تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع چهارم(

۴۴.۰۰۰تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع پنجم(

۱۲.۵۰۰تهرانرشترشت-تهران)نوع اول(

۱7.۵۰۰تهرانرشترشت-تهران)نوع دوم(

۲۰.۵۰۰تهرانرشترشت-تهران)نوع سوم(

۳۶.۵۰۰مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع اول(

۵۲.۰۰۰مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع دوم(

۶۴.۰۰۰مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع سوم(

۴۵.۰۰۰مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع اول(

۶۵.۰۰۰مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع دوم(

۸۲.۰۰۰مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع سوم(

۳۶.۰۰۰اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع اول(

۵۴.۰۰۰اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع دوم(

قیمت بلیط اتوبوس قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

۸۳.۰۰۰معمولی خوابپل سفیدتهران

۲۰.۵۰۰معمولی صندلیپیشواتهران

۱۲۰.۰۰۰معمولی صندلیجاجرمتهران

۲۰۶.۵۰۰درجه یک شش تختهجاجرمتهران

۴۰.۰۰۰ارمجمکرانتهران

۱۸۲.۰۰۰درجه یک شش تختهخراسانکتهران

۱۴۸.۰۰۰معمولی خوابخراسانکتهران

۸۳.۵۰۰درجه یک شش تختهخرم درهتهران

۶7.۵۰۰معمولی خوابخرم درهتهران

۶۴۳۴.۰۰۰تخته لوکس مهتابخرمشهرتهران

۵۶۵.۰۰۰پلور سبزخرمشهرتهران

۶7.۵۰۰درجه ۲ اتوبوسیدامغانتهران

۸۰.۵۰۰معمولی صندلیدامغانتهران

۱۳7.۵۰۰درجه یک شش تختهدامغانتهران

۲۱۰.۰۰۰لوکس۴نفره اکسپرسدامغانتهران

۱۱۸.۰۰۰اتوبوسی تهویه داردورودتهران

۶۲۲۱.۵۰۰تخته لوکس مهتابدورودتهران

۱۱۳.۰۰۰معمولی صندلیدورودتهران

۸۸.۵۰۰دو اتوبوسیدورودتهران
۵۴۵.۰۰۰لوکس شش نفریزاهدانتهران

۵۵.۵۰۰معمولی خوابزرین دشتتهران

۱۶۵.۰۰۰پردیسزنجانتهران

7۵.۰۰۰اتوبوسی دو طبقهزنجانتهران

۱۱7.۰۰۰درجه یک شش تختهزنجانتهران

۹۴.۵۰۰معمولی خوابزنجانتهران

۹۹.۰۰۰معمولی صندلیساریتهران

۱۱۰.۵۰۰معمولی خوابساریتهران

۱۵۶.۰۰۰لوکس ۶نفریساریتهران

7۹.۰۰۰اتوبوسیساریتهران

۱۲۶.۵۰۰درجه ۲ اتوبوسیسبزوارتهران

۱۵۰.۰۰۰معمولی صندلیسبزوارتهران

۳۶۹.۰۰۰لوکس۴نفره اکسپرسسبزوارتهران

۱۲۹.۵۰۰اتوبوسی تهویه دارسپید دشتتهران

۶۲۴۰.۵۰۰تخته لوکس مهتابسپید دشتتهران

۳۲۵.۰۰۰درجه یک شش تختهسلماستهران

۴۲.۵۰۰درجه ۲ اتوبوسیسمنانتهران

۵۰.۵۰۰معمولی صندلیسمنانتهران

۸۶.۰۰۰درجه یک شش تختهسمنانتهران

۸۵.۰۰۰ارمسمنانتهران

۵۰۰.۵۰۰غزال بنیادسیرجانتهران

۳۲۴.۵۰۰لوکس شش نفریسیرجانتهران

۵۰۰.۵۰۰غزال وانیاریلسیرجانتهران

قیمت قیمت بزرگسال مقصد مبد ا
خرد سال 

قیمت نوزاد  

۰۰۰رشترشت

۱۹۰.۴۰۰۹۸.۹۰۰۲۵.۴۰۰بندرعباسرشت

۱7۴.۵۰۰۹۰.۹۰۰۲۳.۸۰۰تهرانرشت

۱7۴.۵۰۰۹۰.۹۰۰۲۳.۸۰۰شیرازرشت

۰۰۰عسلویهرشت

۲۶۶.7۰۰۱۳7.۰۰۰۳۳.۰۰۰مشهدرشت

۲۶۱.۴۰۰۱۳۴.۴۰۰۳۲.۵۰۰اصفهانزاهدان

۳۰۹.۱۰۰۱۵۸.۲۰۰۳7.۳۰۰تهرانزاهدان

۱7۱.۳۰۰۸۹.۳۰۰۲۳.۵۰۰چابهارزاهدان

۰۰۰شیراززاهدان

۳۳7.۸۰۰۱7۲.۶۰۰۴۰.۱۰۰گرگانزاهدان

۱۹۶.۳۰۰۱۰۱.۸۰۰۲۶.۰۰۰مشهدزاهدان

۱7۱.۳۰۰۸۹.۳۰۰۲۳.۵۰۰کرمانزاهدان

۱۵۹.7۰۰۸۳.۵۰۰۲۲.۳۰۰اهوازساری

۲۰7.۵۰۰۱۰۶.۲۵۰۰بندرعباسساری

۹7.۳۰۰۵۱.۱۵۰۱۴.۲۳۰تهرانساری

۱۵7.7۰۰۸۱.۳۵۰۲۰.۲7۰شیرازساری

۱۴۲.۱۰۰۱۰۸.۴۰۰۲۰.۶۰۰مشهدساری

۱۴۳.۸۰۰7۵.۶۰۰۲۰.7۰۰آبادانشیراز

۱۲7.۹۰۰۶7.۶۰۰۱۹.۱۰۰اصفهانشیراز

۱7۱.۳۰۰۸۹.۳۰۰۲۳.۵۰۰اهوازشیراز

۱۴۵.۴۰۰7۶.۳۰۰۲۰.۹۰۰بندرعباسشیراز

۱7۱.۳۰۰۸۹.۳۰۰۲۳.۵۰۰بندرلنگهشیراز

۰۰۰بوشهرشیراز

۲۵۸.۳۰۰۱۳۲.۸۰۰۳۲.۲۰۰تبریزشیراز

۲۴۶.۸۰۰۱۲7.۱۰۰۳۱.۱۰۰تهرانشیراز

۲۱۸.۵۰۰۱۱۲.۹۰۰۲۸.۲۰۰رشتشیراز

۲۰۱.۰۰۰۱۰۴.۲۰۰۲۶.۴۰۰زاهدانشیراز

۲۰۶.۳۰۰۱۰۶.۸۰۰۲7.۰۰۰ساریشیراز

۱۱۵.۹۰۰۶۱.۶۰۰۱۸.۰۰۰عسلویهشیراز

۱۴۸.۶۰۰77.۹۰۰۲۱.۳۰۰قشمشیراز

۰۰۰الرشیراز

۱۲۴.7۰۰۶۶.۰۰۰۱۸.۸۰۰المردشیراز

۲۴۰.۸۰۰۱۲۴.۰۰۰۳۰.۵۰۰مشهدشیراز

۱۴۲.۲۰۰7۴.7۰۰۲۰.۶۰۰کرمانشیراز

۱۴۵.۴۰۰7۶.۳۰۰۲۰.۹۰۰کیششیراز

۰۰۰اصفهانعسلویه

۰۰۰اهوازعسلویه

۲۴۵.۵۰۰۱۲۶.۴۰۰۳۰.۹۰۰تهرانعسلویه

۰۰۰رشتعسلویه

۱۱۵.۹۰۰۶۱.۶۰۰۱۸.۰۰۰شیرازعسلویه
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معامله به قصد فرار از دین
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واحد توزیع برق شهرستان چاراویماق 
با وجود برف و کوالک شدید نسبت به 
احداث شـبکه و تامین برق روسـتای 
قره ولی از توابع این شهرستان اقدام 
کـرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 

مهندس یوسف سرافراز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان شـرقی با اعالم این خبر گفت: با وجود بارش برف 
سـنگین در روزهای دهم و یازدهم آذرماه و برودت و کوالک 
شـدید هوا، دو اکیپ از همکاران تالشـگر و خدوم مدیریت 
توزیـع برق چاراویماق با تحمل مشـکالت فراوان نسـبت به 
تامین برق روسـتای صعب العبور قره ولیاقدام کردند. شایان 
ذکر اسـت همزمان با فعالیت اکیپ هـای عملیاتی برق، کلیه 
راه هـای مواصالتی روسـتای مذکور و ده ها روسـتای دیگر 

بدلیل بارش سنگین برف مسدود شده بود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب گفت:  اسـتقبال سـازندگان و 
شرکت هاي داخلي از نمایشگاه صنعت 
نفت خوزسـتان و حضور موثر آنها در 

این نمایشگاه ، نشـان از اعتماد و اقبال 
آنان به ساخت داخل و نوید بخش آینده اي روشن براي صنعت 
عظیم نفت کشور است. مهندس بیژن عالی پور در آیین افتتاح 
سـومین نمایشگاه تخصصی سـاخت داخل تجهیزات صنعت 
نفت خوزسـتان افزود: تالش مسـتمر کارشناسان، خالقیت، 
ابتکار و نوآوري بخش هاي پژوهشي و مهندسي ساخت داخل 
به ویژه در سـال هاي اخیر، افق تازه اي را به روي این صنعت 
عظیم گشوده است که تدوین دانش فني و تولید انبوه قطعات 
حسـاس و ماشـین آالت پیچیده فرآینـدي در قالب 10 گروه 
کاالیي ابالغي از سوي وزیر نفت از ثمرات این حرکت جهادي  
است. وی اظهار داشت: شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در 
کنار تولید صیانتي ، توسـعه میادین جدید، ، احداث و افتتاح 
طرح هاي عظیم نمکزدایي و فرآورشي، مشارکت در طرح هاي 
ازدیاد برداشت با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي ، توجه به توسعه 
متوازن و آباداني شـهرها و اسـتان هاي نفتخیز حوزه فعالیت 
خود را نیز در راسـتاي عمل به مسـئولیت هـاي اجتماعي در 
دستور کار دارد که براي انجام بهینه این دو مقوله مهم از یك 

برنامه مدون میان و بلند مدت پیروي...

احداث شبکه و تامین برق 
روستای "قره ولی" از توابع 

شهرستان چاراویماق

استقبال سازندگان از نمایشگاه 
خوزستان نوید بخش آینده اي 
روشن براي صنعت نفت است

ضمیمه
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قضات كشور داراى كارنامه قضايى مى شوند

ضميمه

معاون دادسراى انتظامى در امور نظارت و ارزشيابى قضات 
كشور از صدور كارنامه قضايى براى قضات سراسر كشور خبر 
ــيه آيين تجليل از 13 قاضى نمونه  داد. على رنجبر در حاش
استان سمنان در گفت وگو با ايرنا افزود: اين كارنامه به صورت 

ساالنه صادر و در آن عملكرد هر قاضى براساس شاخص هاى 
رفتارى، عملكرد و مديريت شعبه ارزيابى مى شود. وى اظهار 
داشت: با صدور اين كارنامه، نقاط قوت و ضعف عملكرد هر 
قاضى را شناسايى و ارزيابى مى كنيم تا ضمن تشويق قضات 

ــه، به قضاتى كه در انجام امور تعللى دارند، تذكر دهيم  نمون
ــود. وى تأكيد كرد: هدف اصلى  تا در حق مردم اجحاف نش
از نظارت و ارزشيابى قضات، به هيچ وجه به منزله مچ گيرى 
ــنجش دقيق و واقعى عملكرد  نيست؛ بلكه هدف واقعى س

ــت. وى با اشاره به فعاليت 9 هزار و 800 قاضى در  آنان اس
ــاس ماده 27 آيين نامه بازرسى ها و  ــور يادآور شد: براس كش
نظارت ها، اگر مردم از قاضى شكايت داشته باشند، دادسراى 
انتظامى در امور نظارت و ارزشيابى عملكرد قاضى را بررسى 

و به شكايت رسيدگى مى كند. رنجبر كشف قضات مستعد 
براى ارتقاى شغلى و آماده شدن اين قضات براى سمت هاى 
ــن هيأت نظارت و  ــراز اول را از ديگر وظيفه اي ــى ت مديريت

ارزشيابى قضات اعالم كرد. 

اولويت هاى اصلى آزادى 
زندانيان غيرعمد اعالم شد

ــور گفت: نوع جرم، مدت  ــتاد ديه كش تهران - ايرنا - مديرعامل س
ــى آزادى زندانيان  ــده و ميزان بدهى اولويت هاى اصل ــپرى ش حبس س

غيرعمد هستند. 
به گزارش ستاد ديه كشور، سيداسداهللا جواليى درخصوص آخرين آمار 
محكومان جرايم غيرعمد واجد شرايط كمك افزود: براساس آخرين آمار 
ــر مربوط به جرايم غيرعمد و غيركالهبردارى  اكنون 10 هزار و 500 نف
ــن تعداد افراد  ــس مى كنند كه اي ــور تحمل حب ــر كش نيازمند در سراس
ــده و طبق فرآيند  ــتانى شناسايى ش ــتادهاى ديه شعب اس ــوى س از س
ــده و  ــپرى ش ــازى با عنايت به نوع جرايم ارتكابى، مدت حبس س آزادس

مبلغ بدهى در اولويت آزادى قرار خواهند گرفت. 
وى با بيان اينكه در سال گذشته 300 ميليارد تومان از سوى شاكيان 
ــه، ادامه داد: اميدواريم با  ــت صورت گرفت در حوزه جرايم غيرعمد گذش
ــوى شاكيان خصوصى تا پايان سال 94  تداوم چنين همكارى هايى از س
بيش از پنج هزار زندانى محكوم مالى جرايم غيرعمد واجد شرايط از بند 

زندان آزاد شوند. 
ــور با بيان اينكه تاكنون نزديك به 90 هزار  ــتاد ديه كش مديرعامل س
زندانى با حمايت اين ستاد از حبس رهايى يافته اند، افزود: سال گذشته 
ــش از 725 ميليارد تومان اعتبار  ــراى 8498 زندانى جرايم غيرعمد بي ب

ــدد 300 ميليارد  ــات متع ــتيم كه از اين مبلغ با برگزارى جلس نياز داش
تومان از شاكيان گذشت گرفتيم. 

ــور در  ــت كش ــى با تأكيد بر اينكه با كمك هاى مردم نوع دوس جوالي
ــال جارى نيز 3500 زندانى جرايم مالى غيرعمد و  شش ماهه نخست س
ــيرين آزادى را چشيده و به آغوش گرم خانواده  غيركالهبردارى طعم ش
ــى و همكارى  ــهيالت بانك ــه داد: در صورت اعطاى تس ــتند، ادام بازگش
بيشتر بانك هاى عامل و فعاليت مضاعف مسئوالن ذيصالح تا پايان سال 

جمعيت كيفرى محكومان غيرعمد به نصف كاهش پيدا مى كند. 
وى با اشاره به جمعيت 9715 نفرى زندانيان جرايم غيرعمد در كشور 
ــداد 950 نفر به دليل  ــات، اكنون تع ــق آخرين آمار و اطالع ــت: طب گف
محكوميت در پرداخت ديه ناشى از حوادث كارگاهى و حوادث رانندگى 

منجر به فوت و جرح وجود دارند. 
مديرعامل ستاد ديه كشور با انتقاد از كم كارى برخى نهادهاى فرهنگى 
متولى امر در بحث آموزش و فرهنگسازى همگانى تصريح كرد: متأسفانه 
امروز به دليل چشم و هم چشمى برخى خانواده ها و تلقى اشتباه جمعى 
ــدود 1400 محكوم مهريه در  ــورد موضوع مهريه در ح ــن در م از زوجي
كشور هستند كه اين آمار جدا از جمعيت 487 نفرى زندانيان نفقه است 
كه البته رسيدگى به وضعيت اين قبيل مددجويان در اولويت اصلى ما در 

ارائه تسهيالت قرار ندارند. جواليى با بيان اينكه همچنان محكومان مالى 
ــور هستند، گفت: اكنون 6868 نفر  در صدر زندانيان جرايم غيرعمد كش
ــور زندانى هستند كه بيشترين افراد را نيز  بابت محكوميت مالى در كش

در اين ميان صادركنندگان چك هاى بانكى شامل مى شوند. 
ــانه ها در مقوله  ــور با تأكيد بر نقش مؤثر رس ــتادديه كش مديرعامل س
ــرى جرايم و به ويژه تخلفات رانندگى افزود: تعيين مهريه  كاهش حداكث
ــى و رانندگى و بروز  ــى به مقررات راهنماي ــارج از توان فرد، بى توجه خ
ــدن افراد  ــوادث كارگاهى از جمله عوامل اصلى بدهكارى و زندانى ش ح
ــت براى اين فقر بزرگ فرهنگى در كشور با همكارى  ــت كه اميد اس اس

نهادهاى مسئول چاره اى هميشگى اتخاذ شود. 
ــاره به اينكه تعداد 127 محكوم نسوان در كشور نيازمند  جواليى با اش
ــه كل محكومان  ــبت ب ــتند گفت: اين آمار يك درصدى نس ــك هس كم
هرچند به ظاهر كوچك است اما نبايد غافل بود كه اثرات نبود يك مادر 

در خانواده گاه جبران ناپذير و بزرگ تر از اين امر نيز خواهد بود. 
ــان غيرعمد افزود:  ــار الزم براى آزادى تمامى زنداني ــورد اعتب وى درم
ــازى محكومان و نيز بعد از برپايى  ــا عنايت به اينكه طى فرآيند آزادس ب
ــز تالش خود  ــكات، طلبكاران و اولياء دم و ني ــترك با ش ــات مش جلس
ــاختن و تزايد آورده الزم اين  مددجويان و خانواده هاى آنها در فراهم س

مبالغ حتى تا به ميزان نصف مبلغ موجود كاهش پيدا مى كنند از اين رو 
مبلغ دقيقى در اين مورد نمى توان ارائه داد. 

جواليى با قدردانى از همكارى خوب نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
ــدن قانون بيمه اجبارى شخص  ــيدگى و تصويب اليحه دائمى ش در رس
ــاده به مواد قبلى اين قانون كه به مدت  ــث ادامه داد: با افزايش 38 م ثال
ــال به طور آزمايشى اجرا شد، اميدواريم ضمن كاهش حداكثرى  هفت س
ــيارى  ــدگان محبوس در زندان ها از ورود و همچنين مدت ابقاى بس رانن
ــاط با مزاياى  ــود. وى در ارتب ــته ش از اين محكومان در بند حبس كاس
ــيون  ــا تالش هاى صورت گرفته در كميس ــده، گفت: ب قانون تصويب ش
ــوراى اسالمى در بسياى از مواد، الزامات شركت هاى  اقتصادى مجلس ش
ــيدگى به پرداخت خسارت  ــده و در تسريع روند رس ــتر ش بيمه گر بيش
آسيب ديدگان يك حادثه رانندگى با تشديد بيشترى به اين امر پرداخته 
شده است. مديرعامل ستاد ديه كشور در شش ماه اول سال جارى 3647 
ــان  ــترين آزادى مربوط به خراس ــدند، افزود: بيش نفر از زندانيان آزاد ش

رضوى با 432، تهران با 423 و گيالن با 282 نفر بود. 
ــتان  ــا 38، ايالم 32 و سيس ــاه ب ــتان هاى كرمانش ــى گفت: اس جوالي
ــتان با 29 نفر آزادى به عنوان استان هاى مربوطه با كمترين آمار  وبلوچس

آزادى زندانيان محسوب مى شوند. 
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معامله به قصد فرار از بدهى
بهرام درويش خادم

باتوجه به قاعده تسليط و حاكميت اراده و بازتاب آن درحقوق ايران، اصوال 
ــى از اموالش محروم كرد.  نمى توان مديون را كال يا جزئا از اداره تمام يا بخش
ــتثناهايى وارد شده كه از جمله آنها  مع الوصف براين قاعده، درموارد خاص، اس
ــتگى است به طورى كه پس از صدور چنين حكمى همه  صدور حكم ورشكس
ــت كه مديون  تصرفات مالى غيرنافذ خواهند بود. ولى آيا اين بدان معنى اس
قبل از بروز اين موارد خاص و استثنايى و مادام كه مثال حكم به ورشكستگى 
وى صادر نشده مى تواند تسلط و حاكميت خود بر اموالش را در جهت اضرار به 
دين به كار برد و مثال اقدام به معامله صورى يا معامله به قصد فرار از دين كند؟ 
ــت، چون اين معامالت در فقه به موجب  ــن اس حكم معامالت صورى روش
قاعده (العقودتابعه للقصود) و در حقوق به موجب مواد191، 196، 463و1149 
قانون مدنى به خاطر فقدان قصد انشاى واقعى و درونى باطل هستند. اما حكم 
ــا و ديگر شرايط  معامالت به قصد فرار از دين، تعيين معامالتى كه واجد انش
صحت معامله اند، محل بحث است. به ويژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنى 
به وسيله قانون گذار درسال 1361، مسئله درخور توجه بيشتر و در واقع يك 
مسئله روز شده و همين امر موجب نگارش اين مقاله شده است. در اين مقاله، 
ــمت آتى به ترتيب مبانى (فقهى، حقوقى و قانونى) معامله به قصد  در دو قس
فرار از دين و نيز دعوى عدم نفوذ معامله به مقصد فرار از دين، يعنى شرايط و 

آثار اين دعوا را به اختصار مورد بحث قرار مى دهيم. 

قسمت اول: مبانى 
در اين قسمت نخست از مبناى فقهى و اقوال فقها، سپس از مبانى حقوق 
يعنى نظريه هاى حقوقى كه در توجيه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است 
و باالخره از مبناى قانونى، يعنى نصوص و مواد قانونى كه در اين زمينه وجود 

دارد، سخن خواهيم گفت. 

الف) مبناى فقهى
اكثريت فقها و مذاهب عامه معامله به قصد فرار از دين را صحيح مى دانند. 
ــده اند ولى از عبارات  ــاى اماميه نيز گرچه نوعا متعرض اين معامالت نش فقه
برخى از آنها صحت اين معامالت استفاده مى شود. بنابراين سخن كسانى كه 
عقيده به عدم صحت معامالت به قصد فرار از دين را به مطلق فقهاى حنفى 
وحنبلى يا مطلق فقها منسوب كرده اند يا آن را محل اجماع فقيهان دانسته اند  

قابل ايراد است. 
ــود. به طورى كه عقيده  مع الوصف عقايد مختلفى نيز درفريقين يافت مى ش
ــل از عوض المثل به قصد فرار  ــه عدم صحت تصرفات تبرعى، محاباتى يا اق ب
ــت به  ــاب اس از دين به متاخيرين حنفاء اقليتى از حنابله و مالك قابل انتس
عالوه اين عقيده با فتاواى مالمحمد نراقى، مال احمد نراقى سيدمحمد كاظم 

طباطبايى يزدى و نيز مال محمد باقر بارفروش هماهنگ است و از نظر آقايان 
سيدابوالحسن اصفهانى، سيدعلى بهبهانى امام خمينى، آيات عظام گلپايگانى 

اراكى و منتظرى نيز مغايرتى با شرع ندارد. 
ــدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتى يا  ــه مى توان گفت عقيده به ع در نتيج
اقل از عوض المثل به قصد فرار از دين داراى سابقه در فقه اماميه و اهل سنت 
است و به هر حال مغاير شرع نيست. ولى فقهاى فريقين صراحتا متعرض عدم 
ــده اند و فقط از نظريات مالك  صحت معوضات محض به قصد فرار از دين نش
ــرايطى استنباط نمود.  مى توان عدم نفوغ اين گونه معوضات محض را تحت ش
از فقهاى اماميه نيز آيات عظام اراكى و منتظرى فقط درمقام پاسخ به سوال 
ــكال كرده اند به  ــب در صحت معوضات محض به قصد فرار از دين اش اينجان
ــت كميسيون قضايى و  عالوه عملكرد آيت اهللا محمد يزدى، كه در مقام رياس
امور حقوقى مجلس طى اليحه اى تقاضاى تصويب مجدد ماده 218 محذوف 
ــدم نفوذ امامى انواع معامله به قصد فرار از دين  ــرده، مى تواند به معنى ع را ك

نزد ايشان باشد. 
حاصل آنكه در يك استنتاج كلى مى توان گفت اعتفاد به عدم صحت همه 
ــت، بلكه  انواع معامالت به قصد فرار از دين، نه تنها مغاير مذاهب فريقين نيس
ــاى عامه و خاصه  ــت آن را با نظريات برخى از فقه ــه جرات مى توان موافق ب
ــه كرد. بنابراين حذف ماده 218 قانون مدنى در اصالحات اين قانون به  توجي
تاريخ 61/10/8 از سوى كميسيون قضايى مجلس كه به نحو آزمايشى والبد 

ــت قطع نظر از تبعات زيانبار  ــرع صورت گرف به داعيه مغايرت اين ماده با ش
ــتحكام معامالت به ويژه  اخالقى و اقتصادى و اجتماعى آن ومتزلزل كردن اس
ــدان قانون راجع به  ــون مربوط به صدورحكم افالس و فق ــرايط خأل قان در ش
بازداشت اشخاص در قبال محكوميت هاى مالى، اصوال اقدامى بس عجوالنه و 
مغاير با اهداف شريعت بوده است. زيرا فقها سهل انگارى در ايفاى دين را حرام 
ــويى بعضا تصرفات تبرعى، محاباتى  وقصد اداى آن را واجب مى دانند و از س
ــريعت يا حرام  ــا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دين را مغاير با اهداف ش ي
ــرعى خاصى نمى بود باز چون عقيده به  ــته اند. بنابراين حتى اگر نص ش دانس
عدم صحت معامالت به قصد فرار از دين مانع تاثير فعل حرام است و از طرفى 
ــريعت داير به ترويج عدالت و اخالق و نهى از اكل مال  درچارچوب اهداف ش
به باطل قراردارد، به نظر مى رسد كه چنين اعتقادى مغايرتى با شرع ندارد تا 
ناگزير به حذف ماده 218 شويم. البد مالحظه همين مراتب و نگرش به مصالح 
ــبب تقاضاى تصويب مجدد ماده218 شد كه مانيز جدا موافق با  اجتماعى، س

تصويب دوباره اين ماده هستيم. 

ب) مبناى حقوقى 
درتحليل مبناى حقوقى عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين، چهار نظريه 
مختلف از سوى فقها و حقوقدانان ايران ارائه شده كه در ذيل به نحو اختصار 

به آنها اشاره مى كنيم. 

1-  ازبين بردن وثيقه عمومى طلبكاران
طبق اين نظريه، اموال مديون متعلق حق ديان و وثيقه التزامات و پرداخت 
ديون و به ديگر سخن در رهن يا وثيقه عام طلبكاران است و اشخاص، حين 
ــف از ميزان اعتبار  معامله با يكديگر به اين وثايق و دارايى كه در واقع كاش
ــت اتكا مى كنند و به اميد اينكه بتوانند حقوق خود را  مالى طرف مقابل اس
ــوند. مثال  ــتيفا كنند، وارد معامله با يكديگر مى ش ــل اين وثيقه ها اس از مح
ــد به اعتبار مالى او نظر دارد  ــيه مى فروش هركس كه مالى را به ديگرى نس
ــان دارايى با كاهش اعتبار بدهكار و نيز تضعيف وثيقه عمومى  و چون نقص
همراه است، نمى تواند با بى تفاوتى طلبكار يا مقنن مواجه باشد. لذا طرفداران 
ــه در نهايت موجب انهدام يا  ــات به قصد فرار از دين را ك ــن نظريه تصرف اي
ــى مديون ودر نتيجه عدم  ــش وثيقه عمومى دين و تضعيف اعتبار مال كاه
ــى از طلب مى شود، مشمول دعوى عدم نفوذ  ــتيفاى تمام يا بخش امكان اس

قرار داده اند. 
ــراى تحليل مبناى حقوقى عدم نفوذ معامله به  ولى پذيرش اين نظريه ب

قصد فرار از دين با اشكاالت زير مواجه است: 
اول: برمبناى نظريه مذكور، ضرورتا بايد هرتصرفى كه بدهكار در اموالش 
مى كند، قطع نظر از قصد يا عدم قصد فرار از دين و به محض تضعيف وثيقه 
عمومى، قابل ابطال باشد. درحالى كه براى ابطال اين گونه معامله احراز قصد 

فرار از دين ضرورى است. 
دوم: به شرحى كه درقسمت شرايط دعوى عدم نفوذ معامله به قصد فرار 
ــت كه دست كم در مواردى ابطال اين  از دين خواهد آمد قدر متقن اين اس
معامالت منوط به علم منتقل اليه به قصد مديون است. درحالى كه برمبناى 
ــم به عدم نفوذ معامله  ــه عمومى بودن اموال مديون، براى حك نظريه وثيق
ــه به قصد مديون درهيچ صورتى  ــه قصد فرار از دين، احراز علم منتقل الي ب

ضرورى نيست. 

2-  جهت نامشروع
ــاده 218 قانون مدنى اكثر حقوقدانان با عنايت به مفاد  ــل از حذف م تاقب
ماده 218 وجايگاه آن درذيل عنوان «جهت معامله» و در تعاقب ماده 217 
ــت، در نهايت  ــروع اس قانون مدنى كه مربوط به معامالت داراى جهت نامش
معامله به قصد فرار از دين را برمبناى جهت نامشروع توجيه مى كردند ولى 
ــاتيد كه همان جايگاه اين ماده بود  با حذف ماده 218 عمده اتكاى اين اس
ــن رفت. به طورى كه، در وضعيت فعلى، فرض جدايى ماهيت معامله به  از بي
قصد فرار از دين از معامله با جهت نامشروع قوى به نظر مى رسد، چون ميان 
اين دو نوع معامله تفاوت هايى به شرح آتى وجود دارد كه مانع مبتنى كردن 

معامله به قصد فراراز دين بر نظريه جهت نامشروع است: 
ادامه دارد
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اه�واز- خبرن�گار فرصت   
امروز- مدیرعامل ش��رکت ملی 
مناطق نفت خی��ز جنوب گفت:  
استقبال سازندگان و شرکت هاي 
داخلي از نمایش��گاه صنعت نفت 
خوزس��تان و حضور موثر آنها در 
این نمایشگاه ، نش��ان از اعتماد 
و اقبال آنان به س��اخت داخل و 
نوید بخش آینده اي روشن براي 

صنعت عظیم نفت کشور است. 
مهندس بیژن عالی پور در آیین 
افتتاح سومین نمایشگاه تخصصی 
س��اخت داخل تجهیزات صنعت 
نف��ت خوزس��تان اف��زود: تالش 
مس��تمر کارشناس��ان، خالقیت، 
بخش ه��اي  ن��وآوري  و  ابت��كار 
پژوهش��ي و مهندس��ي س��اخت 
داخل به ویژه در سال هاي اخیر، 

افق تازه اي را به روي این صنعت 
عظیم گش��وده اس��ت که تدوین 
دانش فن��ي و تولید انبوه قطعات 
حساس و ماش��ین آالت پیچیده 
فرآیندي در قالب 10 گروه کاالیي 
ابالغي از سوي وزیر نفت از ثمرات 
ای��ن حرکت جهادي  اس��ت. وی 
اظهار داشت: شرکت ملي مناطق 

نف��ت خیز جن��وب در کنار تولید 
صیانتي ، توسعه میادین جدید، ، 
احداث و افتتاح طرح هاي عظیم 
نمكزدایي و فرآورش��ي، مشارکت 
در طرح ه��اي ازدیاد برداش��ت با 
دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ي ، 
توجه به توس��عه متوازن و آباداني 
شهرها و استان هاي نفتخیز حوزه 

فعالیت خ��ود را نیز در راس��تاي 
عمل به مسئولیت هاي اجتماعي 
در دستور کار دارد که براي انجام 
بهینه این دو مقول��ه مهم از یك 
برنام��ه مدون می��ان و بلند مدت 
پی��روي مي کند. عالی پور با بیان 
اینكه توج��ه و اهتمام به تكمیل 
فرآیند بومي س��ازي و حمایت از 
س��ازندگان داخلي در این برنامه 
از جایگاه ویژه اي برخوردار است 
توضیح داد: در همین راس��تا این 
ش��رکت با همكاری شرکت ملي 
حف��اري ایران اقدام ب��ه برگزاري 
نمایشگاه تخصصي ساخت داخل 
نفت خوزستان   تجهیزات صنعت 
نموده ، تا فرصتي مناس��ب براي 
ارائه توانمن��دی های صنعتگران، 
س��ازندگان و تامی��ن کنن��دگان 

کاالی صنع��ت نف��ت و همچنین 
ارائه نیازمندي های شرکت هاي 
نمای��د. مدیرعامل  فراه��م  نفتي 
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز 
جن��وب تصری��ح کرد: بي ش��ك  
ن��گاه ملي و متعهدان��ه به فرآیند 
بهره گی��ري از تولی��دات بومي در 
کنار توجه س��ازندگان داخلي به 
حف��ظ و ارتقاء روز افزون کیفیت، 
اهرم��ي ب��راي افزای��ش ق��درت 
دولتم��ردان در چان��ه زن��ي هاي 
بین المللي اس��ت ک��ه در همین 
راستا  داشتن برنامه مناسب براي 
اس��تفاده حداکثري از توان تولید 
داخلي و ورود به زمینه هاي مهم 
نیازمند تعامل بیش��تر و س��ازنده 
تر صنعت، دانش��گاه و سازندگان 

است.

اه�واز- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
سومین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل 
تجهیزات صنعت نفت خوزستان در اهواز 
آغ��از به کار کرد .این نمایش��گاه با حضور 
٣00 شرکت و سازنده داخلی، دانشگاه ها، 
مراکز علمی، پژوهش��ی و دانش بنیان که 
در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات مورد 
اس��تفاده در صنای��ع نف��ت، گاز، پاالیش، 
پتروش��یمی و حف��اری فعالیت می کنند، 
برپا ش��ده است.ش��رکت کنن��دگان این 
نمایشگاه در ٢٩0 غرفه جانمایی شده اند 

که ٥0 درصد آنها از ش��رکت های استان 
خوزستان و ٥0 درصد نیز از سایر استانها 

هستند .
س��ومین نمایش��گاه س��اخت داخل در 
فضای��ی ب��ه مس��احت 1٣ ه��زار و ٥00 
مترمرب��ع برگزار می ش��ود ک��ه 10 هزار 
مترمربع فضای آن مس��قف و ٣٥00 هزار 
مترمربع آن در فضای باز اس��ت که فضای 
نمایشگاه نسبت به سال گذشته ٣٥ درصد 
افزایش یافته اس��ت .نمایش��گاه تخصصی 
ساخت داخل از سوی شرکت ملی مناطق 

نف��ت خیز جنوب، و ش��رکت ملی حفاری 
ای��ران و ش��رکت نمایش��گاه بین الملل��ی 
خوزس��تان برگ��زار م��ی ش��ود .در ای��ن 
نمایشگاه، چند سمینار و نشست تخصصی 
با حضور نمایندگان شرکت ها، دانشگاه ها 
و مراکز عملی و پژوهش��ی انجام می شود. 
ای��ن نمایش��گاه تا اول دی م��اه همه روزه 
از س��اعت ٩ صبح ت��ا 1٧ در محل دائمی 
نمایش��گاه های بی��ن المللی خوزس��تان، 
و  کارشناس��ان  متخصص��ان،   پذی��رای 

عالقه مندان است.

  تبریز- اس�د فالح- آب ش��رب و بهداش��تی زائران 
حسینی توسط شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان 

شرقی تامین شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی آذربایجان شرقی از تامین آب شرب به 
زائران حسینی خبر داد و گفت: این شرکت نیز همزمان با 
سایر ادارات، با نصب و راه اندازی یك دستگاه بسته بندی 
آب ش��رب در مرز مه��ران و فراهم نمودن آب ش��رب و 

بهداشتی روزانه 6000 بسته آب یك لیتری که سر جمع 
60 هزار بس��ته می باش��د، تهیه و به زائران حسینی ارائه 
ش��د. مهندس صمدنژاد، افزود: این عملیات و آب بس��ته 
بندی ش��ده روزانه به خارج از مرز مه��ران نیز به موکب 
ه��ای مس��تقر در ٢٥ کیلومتری مرز مه��ران با خودرو و 
توس��ط ٧ نف��ر از نیروهای فعال این ش��رکت جهت ارائه 
خدمات به زائران حس��ینی به صورت شبانه روزی پخش 

می شد.

تبریز- اس�د ف�الح- واح��د توزیع برق شهرس��تان 
چاراویم��اق با وج��ود برف و کوالک ش��دید نس��بت به 
احداث ش��بكه و تامین برق روستای قره ولی از توابع این 
شهرس��تان اقدام ک��رد. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، 
مهندس یوس��ف سرافراز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق آذربایجان ش��رقی با اعالم این خب��ر گفت: با وجود 
بارش برف س��نگین در روزهای ده��م و یازدهم آذرماه و 

برودت و کوالک شدید هوا، دو اکیپ از همكاران تالشگر 
و خدوم مدیریت توزیع برق چاراویماق با تحمل مشكالت 
فراوان نس��بت به تامین برق روس��تای صع��ب العبور قره 
ولیاقدام کردند. شایان ذکر است همزمان با فعالیت اکیپ 
ه��ای عملیاتی ب��رق، کلیه راه های مواصالتی روس��تای 
مذکور و ده ها روس��تای دیگر بدلیل بارش سنگین برف 

مسدود شده بود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- 
با همت کارکنان تالشگر تعمیرگاه مرکزي 
فوالدهرمزگان و بدون دخالت س��ازندگان 
خارجي، تعمیر اساس��ي کمپرس��ور شماره 
48 مدول A واحد آهن س��ازي با موفقیت 
به پایان رس��ید و این تجهیز بسیار حساس 
و س��نگین مورد بهره ب��رداري قرار گرفت. 
مجتبي س��یاهكوهي سرپرس��ت تعمیرگاه 
مرک��زي ضم��ن اع��الم این خب��ر تصریح 

ک��رد: کمپرس��ورهاي AERZEN تی��پ 
GQ٢٢.٢٣XZ واح��د احیا مس��تقیم، از 

حساسترین تجهیزات شرکت فوالدهرمزگان 
مي باشند که نقش قابل توجهي در فرآیند 
تولی��د این نامحی��ه بر عهده دارن��د. وي با 
ذک��ر این مطلب که تعمیر و بازس��ازي این 
 کمپرس��ور بی��ش از ٥00 میلی��ون ری��ال 
صرفه جویي به همراه داش��ت خاطر نشان 
کرد: تعمیرگاه مرک��زي فوالدهرمزگان در 
6 ماه نخس��ت امس��ال، حدود ٧00 تجهیز 
را تعمیر اساس��ي نم��وده اس��ت. مجتبي 

س��یاهكویي ش��روع ت��ا پایان ای��ن فرایند 
تعمیرات��ي را 1٥ روزکاري اع��الم و خاطر 
نش��ان کرد: تعمیر کمپرسور براي اولین بار 
ب��دون بهره گی��ري از متخصصین خارج از 
شرکت و توسط کارکنان تعمیرگاه مرکزي 
انجام ش��د. سرپرس��ت تعمی��رگاه مرکزي 
فوالدهرم��زگان در پایان از همه همكاران و 
واحدهای��ي که در اجراي موفقیت آمیز این 

کار مشارکت نمودند، قدرداني کرد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- آیین بزرگداش��ت 
آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی صبح و بعد از 
ظهر روز چهارشنبه ٢٥ آذرماه ٩4 با حضورحجت االسالم 
سیدمحمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای 
اس��المی، آیت اهلل س��یدجعفر س��یدان، حجت االس��الم 
حبیب اهلل احمدی س��ینایی قزوینی  خراسانی فرزند شیخ 
مجتبی قزوینی و حجت االسالم و المسلمین عابدینی امام 
جمعه محترم قزوین، استاد مهدی محقق، فریدون همتی 
استاندار قزوین و جمعی از روحانیون استان های خراسان 
رضوی، قم و تهران در س��الن آمفی تئاتر ش��هید رجایی 
دانش��گاه فرهنگیان قزوین برگزار شد. این بزرگداشت با 
ه��دف معرفی یك��ی از مفاخر تاثیرگ��ذار مكتب تفكیك 
و آش��نایی با اندیش��ه ه��ای عرفانی و فلس��فی  آیت اهلل 
حاج ش��یخ مجتبی قزوینی در س��الن اجتماعات دانشگاه 
فرهنگیان قزوین برگزار ش��د. در آغاز این مراسم مهدی 
احمدی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان قزوین 
اظهار کرد: اس��تان قزوین یكی از استان های شهید پرور 
است که همواره در راستای تحقق اهداف انقالب اسالمی 

و رهب��ر انقالب گام برداش��ته اس��ت. وی ادام��ه داد: از 
اس��باب کسب معرفت آگاهی آحاد جامعه از وجود علما و 
متفكران آن جامعه است که شهر قزوین علمای برجسته 
زیادی دارد که موجب افتخاری برای عالم اس��الم اس��ت. 
مدیر کل فرهنگ ارشاد اسالمی استان قزوین یادآور شد: 
اس��تان قزوین در طول تاریخ همواره شاهد بروز و ظهور 
ش��خصیت های علمی، دینی، مذهبی برجسته بوده است 
ک��ه رهبر معظم جمهوری اس��المی ایران در س��فری که 
در ٢٥ آذر ماه س��ال 8٢ به استان قزوین داشتند به این 

موضوع اش��اره کردند. احمدی بیان کرد: این عالم بزرگ 
توانسته شخصیت های برجسته و بزرگی را تربیت کند که 
در حال حاضر از مفاخر دنیای اس��الم به شمار می روند و 
بدون شك این عالمان نیز با پرورش طالب به این نهضت 
ادامه می دهند. این مسئول تصریح کرد: آیین بزرگداشت 
این متاله قرآنی یك برنامه ملی اس��ت و از اهمیت زیادی 
برخوردار است چراکه جوانان این کشور نیازمند الگوهایی 
همچون حاج ش��یخ مجتبی قزوینی خراس��انی هستند. 
مدیرکل فرهنگ ارش��اد اسالمی اس��تان قزوین با اشاره 
به س��بك زندگی حاج شیخ مجتبی قزوینی تشریح کرد: 
در بخش جانبی این مراس��م نمایشگاهی شمال نمونه ای 
از کتب تألیف ش��ده این عالم و همچنین کتاب هایی که 
درباره این عالم نوشت شده وجود دارد. احمدی به عنوان 
دبیر اجرایی همایش ملی آیت اهلل ش��یخ مجتبی قزوینی 
از اداره اوقاف اس��تان قزوین، آموزش و پرورش، ش��ورای 
سیاس��ت گذاری ائم��ه جمعه و معاونت فرهنگی س��پاه و 
همچنی��ن از آی��ت اهلل باریك بین به دلی��ل همكاری در 

خصوص برگزاری این همایش تشكر کرد. 

شهریار- خبرنگار فرصت امروز- به 
مناسبت فرا رس��یدن هفته حمل و نقل، 
یكش��نبه ٢٩ آذر ماه سال جاری "نشست 
تخصص��ی حم��ل و نقل ریلی و توس��عه 
ش��هری" در شرکت مادر تخصصی عمران 

شهرهای جدید برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
شهر جدیداندیشه ، در راستای رسیدن به 
یكی از اهداف مهم وزارت راه و شهرسازی 
و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید 

مبنی بر اتصال ش��هرهای جدید کشور به 
شهرهای مادر از طریق خطوط ریلی، قرار 
است نشست تخصصی تحت عنوان حمل 
و نقل ریلی و توسعه شهری به همت اداره 
کل حمل و نقل و ترافیك شرکت عمران 
ش��هرهای جدید با حضور اس��اتید علمی 
دانش��گاهی و صاحب نظ��ران این عرصه 
روز یكش��نبه ٢٩ آذر ماه س��ال جاری از 
س��اعت 14 الی 18 ب��ا محورهای حمل و 
نقل ریلی و توس��عه شهری  )تجربه شهر 

توکیو( و نیز رویكردهای جدید و اقدامات 
طراحانه در حمل و نقل ش��هری در محل 
سالن آمفی تئاتر شرکت عمران شهرهای 

جدید برگزار گردید. 
گفتنی است ش��رکت عمران شهرهای 
جدی��د ب��ه منظ��ور افزای��ش جذابی��ت 
ش��هرهای جدید، تسریع به ثمر نشستن 
اه��داف مس��كن مهر، صرف��ه جویی در 
مص��رف س��وخت، کاه��ش تصادفات و 
افزای��ش ایمن��ی، کاهش آالین��ده ها و 

حفظ محیط زیس��ت، پرهی��ز از احداث 
جاده ه��ای جدید و تقب��ل هزینه های 
نگه��داری، افزایش س��طح س��رویس و 
ایمن��ی حم��ل و نق��ل بی��ن ش��هرهای 
جدید و ش��هرهای م��ادر، تاکنون پروژه 
قط��ار برقی در ش��هرهای جدید را برای 
8شهر از مجموع 18 شهر جدید کشور، 
در مرحله اجرا و در دس��ت مطالعه قرار 
داده و در نظر است این پروژه در تمامی 

ش��هرهای جدید اجرایی ش��ود.

آغاز به کار سومین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان

تامین آب شرب و بهداشتی زائران حسینی توسط شرکت آبفار آذربایجان شرقی

با وجود برف و کوالک شدید اجرائی شد؛

احداث شبکه و تامین برق روستای "قره ولی" از توابع شهرستان چاراویماق

تعمیرات اساسي کمپرسور شماره 48 مدول A واحد آهن سازي فوالدهرمزگان

مراسم بزرگداشت آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی برگزار شد 

به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل؛

 نشست تخصصی حمل و نقل ریلی و توسعه شهری برگزار می شود

مهندس بیژن عالی پور :

استقبال سازندگان از نمایشگاه خوزستان نوید بخش آینده اي روشن براي صنعت نفت است
اخبار

ژئوپارک قشم دوباره به شبکه 
جهانی می پیوندد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست 
مدیری��ت ژئوپ��ارک قش��م گفت: مدارک پیوس��تن 
مجدد ژئوپارک قش��م به ش��بكه جهانی ژئوپارک ها 
آذر ماه امس��ال با هدف حل مش��كالت مطرح شده 
به یونس��كو ارسال شده اس��ت. به گزارش اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
قش��م، حمیدرضا محس��ن پور با بیان اینكه ارزیابی 
اولیه اوایل سال ٩٥ توسط کارشناسان شبكه جهانی 
ژئوپ��ارک ها انجام می ش��ود، افزود: در صورت نبود 
نقص، این پرونده تا ش��هریورماه برای طرح و اضافه 
ش��دن به 11٢ ژئوپارک جهان آماده می شود.وی با 
اعالم اینكه دو تن از اعضای اصلی شبكه ژئوپارکهای 
یونسكو شامل رییس و مسئول بخش ژئوپارک های 
عل��وم زمین یونس��كو در نیمه نخس��ت اس��فندماه 
امسال به قشم س��فر خواهند کرد، گفت:حضور این 
مس��ئولین به دعوت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قش��م از اهمیت خاص��ی برخوردار خواه��د بود.این 
مقام مس��ئول از کنفرانس فنالند به عنوان فرصتی 
مناس��ب برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر ژئوپارک 
قشم به جهانیان یاد کرد و افزود: برگزاری کارگاه ها 
و مقاله های مختلف در این کنفرانس موجب ش��د، 
نگاه ش��بكه جهانی به ژئوپارک قشم معطوف شود.

وی بیان داش��ت: تاثیر ای��ن کنفرانس به حدی بود 
که برای ثبت ژئوپارک قش��م در زمره ژئوپارک های 
جهان، از ورود آن بدون ماندن در فهرس��ت انتظار، 

استقبال شد.

عملیات آسفالت راه هاي روستایي 
در گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز- مدیر ساخت و 
توسعه راههاي گیالن از آسفالت پروژه هاي روستایي 
در شهرستانهاي تالش، رودبار، لنگرود، رشت، املش و 
آستانه اشرفیه خبر داد. به گزارش روابط عمومي راه و 
شهرسازي گیالن، مهندس محمدرضا نازک کار مدیر 
س��اخت و توس��عه راههاي اداره کل راه و شهرسازي 
گیالن گفت: احداث و بهس��ازي راههاي روستایي از 
اهمیت ویژه اي برخوردار اس��ت ک��ه اداره کل راه و 
شهرس��ازي گیالن نیز رویكرد جدي براي تحقق آن 
دارد. وي به آس��فالت راههاي روستایي در شهرستان 
تالش اشاره کرد و گفت: آس��فالت راههاي روستایي 
خواجه گري جوکندان، خطبه س��را به شاه میلرزان و 
نعلبند جمعاً به طول 8 کیلومتر با برآورد اعتباري بالغ 
بر یك میلی��ارد و 440 میلیون تومان در حال انجام 
مي باش��د. مهندس نازک کار آس��فالت راه روستایي 
ویش��كاننك شهرستان رش��ت را از دیگر اقدامات در 
دس��ت اجراي آسفالت راههاي روس��تایي برشمرد و 
گفت: این راه روس��تایي به طول 6 کیلومتر با برآورد 
اعتباري بالغ بر یك میلیارد و هش��تاد میلیون تومان 
در حال اجرا مي باشد. مهندس نازک کار به آسفالت 
آزاد راه رشت-قزوین اشاره کرد و گفت: استان گیالن 
به دلیل ش��رایط جغرافیای��ي و جاذبه ه��اي فراوان 
گردشگري همواره پذیراي مسافران بي شماري است 
که به این استان رفت و آمد کرده و از مواهب طبیعي 
آن استفاده مي کنند. از این رو آزادراه رشت-قزوین از 
محورهاي ارتباطي این استان است که در طول سال 
علي الخصوص در ایام تعطیالت پرترافیك و پر رفت 
و آمد بوده که روکش این محور به طول 10 کیلومتر 
با ب��رآورد هزینه اي بالغ بر یك میلیارد و هش��تصد 
میلیون تومان در حال انجام مي باش��د. وي در ادامه 
با اشاره به آسفالت راههاي روستایي کومله به اطاقور 
و بارکوس��را گفت: این راههاي روس��تایي به طول ٧ 
کیلومت��ر و با ص��رف اعتباري بالغ بر ی��ك میلیارد و 
دویست و شصت میلیون تومان در شهرستان لنگرود، 
آسفالت راه روس��تایي هلودشت در شهرستان املش 
به طول یك کیلومتر با اعتباري بالغ بر 180 میلیون 

تومان در حال انجام مي باشد. 

علت پایین بودن سرعت اینترنت 
از زبان رئیس مخابرات

شهریار- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره 
مخابرات شهریارگفت: بعضی شرکت های خصوصی 
ارائه دهنده اینترنت هنوز از تجهیزات) پی س��ی ام(  
قدیمی بر بستر ٢ مگابیت استفاده می کنند و اگر به 
فیبر نوری مهاجرت کنند مطمئناً سرویس بهتری به 
مشترکین ارائه خواهند داد. به گزارش پایگاه خبری 
راه مبین، مهندس نی��ك قدم رئیس اداره مخابرات 
شهرس��تان ش��هریار پیرام��ون وضعیت س��رویس 
اینترنت در مراکز تحت پوش��ش این اداره گفت: در 
مراکز مخابراتی زیر مجموعه اداره مخابرات شهریار، 
جدیدتری��ن و بروزترین تجهی��زات روز دنیا نصب و 
در حال س��رویس دهی اس��ت، اما بعضی شرکتهای 
خصوصی ارائ��ه دهنده اینترنت هن��وز از تجهیزات 
PCM قدیمی بر بستر ٢ مگابیت استفاده می کنند 
و اگر به فیبر نوری مهاجرت کنند مطمئناً سرویس 
بهتری به مش��ترکین ارائه خواهند داد. رئیس اداره 
مخابرات شهریار افزود: اینكه شرکت های خصوصی 
اینترنت مش��كالت و کم فروش��ی خود را به گردن 
تجهیزات مخابراتی بیأندازند حرف بیهوده ای است و 
ما حاضر هس��تیم به همراه کارشناسان این شرکتها 
ب��ه تك تك مراک��ز مخابراتی مراجعه ک��رده و بروز 
بودن تجهیزات را اثب��ات کنیم. نیك قدم در رابطه 
با شكایت مشترکین از سرویس اینترنت مخابرات و 
عدم پیگیری مناسب مرکز پشتیبانی  ٢0٢0 اظهار 
داش��ت: مرکز دیتای اس��تان ته��ران تأمین کننده 
اینترنت مشترکین مخابرات است و تاکنون گزارشی 
از کمب��ود IP ب��ه ما ارائ��ه نكرده اند، ام��ا این اداره 
مش��كالت پهنای بان��د و IP  را رد نمی کند. وی در 
پایان خاطر نشان کرد: مشترکین می توانند شكایات 
خود را از طریق مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی 
و یا ش��ماره"٢0٩0 " مطرح کرده و از طریق روابط 

عمومی و بازرسی پیگیری کنند. 

عمران و بهسازی راههای 
شهرستان تفرش در دستور کار 
اداره کل راه وشهرسازی استان 

مرکزی قرار دارد
اراک- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط 
عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی ،نصراله 
نژاد مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی در حاشیه 
جلسه ش��ورای هماهنگی عمران وتوسعه  شهرستان 
تفرش  که به ریاست مهندس فیلی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری مرکزی و به میزبانی فرمانداری 
تفرش برگزار ش��د با اعالم این خبر گفت: بهس��ازی و 
عمران راههای شهرس��تان تفرش با توج��ه به برنامه 
ریزیهای انجام شده در دس��تور کار این اداره کل قرار 
دارد و بحم��داهلل موفق ش��دیم در این دوس��ال اخیر 
اقدام��ات مطلوبی را  در این راس��تا انجام دهیم ،که از 
آن جمله می توان به اتمام ایمن س��ازی گردنه گیان 
و گردنه نقره کمر تفرش اش��اره نمود که دراین راستا 
عملیات نصب روشنایی گردنه نقره کمر تفرش به طول 
٥/٢کیلومتر با ٩0 درصد پیشرفت فیزیكی در مراحل 
پایانی قرار دارد. نصراله نژاد درخصوص تدابیر این اداره 
کل درخصوص ایمن سازی گردنه گیان این شهرستان  
اظهار داشت: با هدف کنترل و مدیریت ترافیك و ایمن 
س��ازی  گردنه گیان . یك باب راهدارخانه در منطقه 
عبدل آباد این ش��هر )کیلومتر ٥ این محوراز س��مت 
تف��رش(  به زیربنای ٧٥ متر  با 60 درصد پیش��رفت 
فیزیكی و اعتبار هزینه شده ٢٥0 میلیون ریال در حال 

احداث می باشد.

نشست فوق العاده کمیته تعالی 
سازمانی در شرکت مخابرات گلستان

 گ�رگان- خبرن�گار فرص�ت امروز- نشس��ت 
فوق العاده تعدادی از اعضای کمیته های ش��ش گانه 
تعالی س��ازمانی در ش��رکت مخابرات استان گلستان 
برگزار شد. این جلس��ه که باحضور تعدادی از اعضای 
هر کمیته برگزار شد اولویتهای کاری کمیته ها مطرح 
و تكالی��ف مربوط ب��ه هر کمیته به آنها محول ش��د. 
راهكارهای پیشرفت پروژه استقرار مدل تعالی سازمانی، 
زمینه های بهبود و اصالح تعدادی از فرآیندها ،تعیین 
رویكردهای مورد نیاز همچنین تدوین دستورالعملهای 
کلیدی و مهم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و 
وظایف محوله هر کمیته مشخص شد و مقرر گردید بر 
حسب زمانبندی تعیین شده اجرا گردد. در پایان این 
جلسه از زحمات مهندس محمدعلی حاج ابراهیمی  در 
استقرار مدل تعالی سازمانی و تالش در جهت اجرای 

این پروژه تقدیر بعمل آمد.

امضاء تفاهم نامه همکاری شرکت 
ملی پخش منطقه گلستان با پارک 

علم و فناوری
گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��رکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان با پارک علم 
و فناوري این اس��تان تفاهم نام��ه همكاري امضا کرد. 
به گزارش روابط عمومي ش��رکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي منطقه گلس��تان، مدیر منطقه ضمن اعالم 
این خبر گفت: به منظور توسعه زمینه هاي همكاري 
مش��ترک و همه جانبه علمي، پژوهش��ي و فناوري و 
استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود، این تفاهم نامه 
منعقد ش��ده است. امیر بنی کریمی این تفاهم نامه را 
هش��تمین تفاهم نامه همكاری مابین مراکز علمی و 
پژوهشی و دانشگاهی خواند و تصریح کرد: با توجه به 
امكانات مناسب و فعالیتهاي دانش محور پارک علم و 
فناوري استان و همچنین پتانسیل ها و توانمندي هاي 
موجود در ش��رکت نفت مطمئن هس��تیم که شرایط 
خوبي جهت همكاري متقابل فراهم خواهد شد.  رئیس 
پارک علم و فناوري استان گلستان در ادامه ضمن بیان 
توضیحاتي در خصوص نحوه فعالیتهاي این پارک ابراز 
امیداواري کرد: با همكاري و تعامل س��ازنده با شرکت 
پخش منطقه گلس��تان گام مثبتي در جهت حمایت 
و توسعه شرکتهاي دانش بنیان در حوزه های مرتبط 

برداشته شود.

مدیر امور آبفای زنجان خبر داد  
یخ زدگی بیش از 50 مورد کنتورآب 

و انشعابات طی هفته گذشته
زنج�ان- خبرنگار فرص�ت ام�روز- مدیر امور 
آبف��ای زنجان گفت : با توج��ه به کاهش دما و برودت 
هوا ٥1 مورد کنتور آب و انشعابات مشترکین در هفته 
گذشته دچار یخ زدگی شد. مهندس داود رستمخانی 
مدی��ر امور آبفای زنجان با اعالم مطلب فوق افزود : به 
علت یخبن��دان 1٣ مورد یخ زدگی کنت��ور آب و ٣8 
مورد از انشعابات در سطح شهر زنجان دچار یخ زدگی 
ش��ده بود .وی در خصوص آگاهی بخشی و آموزش در 
راس��تای محافظت از کنتور و تاسیسات آب به توزیع 
و پخ��ش ٥ هزار بروش��ور در بین مش��ترکین زنجانی 
اش��اره نمود و گف��ت : ٥ هزار برگ از این بروش��ورها 
نیز در بین مش��ترکین پخش خواهد ش��د .مدیر امور 
آبفای زنجان تصریح کرد : این بروشورها با هدف ارائه 
راهكار برای حفاظت از یخ زدگی کنتور و تاسیس��ات 
آبرسانی مش��ترکین تهیه و در اختیار مشترکین قرار 
گرفته اس��ت .وی اف��زود : با توجه به کاهش ش��دید 
دما در اس��تان زنجان ، عایق بندی کنتور و تاسیسات 
بهترین اقدام برای جلوگیری از یخ زدگی کنتوراس��ت 
که مش��ترکین می توانند باعایق مناسب از یخ زدگی 
کنتور و تاسیسات آب خود محافظت کنند .رستمخانی 
خاطر نشان کرد: در صورت بروز یخ زدگی و شكستگی 
کنتور و تاسیس��ات هزینه تعمی��ر و تعویض کنتور بر 
عهده خود مش��ترک بوده و شرکت آبفای استان هیچ 
مسئولیتی دراین قبال ندارد .وی تاکید کرد: شهروندان 
به حتم مراقبت الزم را از کنتور و انشعابات خود داشته 
 باشند و تا حد امكان برای جلوگیری از یخ زدگی آنها را 

عایق بندی کنند.

اخبار

ایران زمین


	Gardeshgari 1
	Gardeshgari 2
	Gardeshgari 3
	Gardeshgari 4
	Gardeshgari 5
	Gardeshgari 6
	Gardeshgari 7
	Gardeshgari 8
	Gardeshgari 9
	Gardeshgari 10
	Gardeshgari 11
	Gardeshgari 12
	Gardeshgari 13
	Gardeshgari 14
	Gardeshgari 15
	Gardeshgari 16
	Hoghughi17
	Hoghughi18
	Hoghughi19 new
	Hoghughi20

