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جاذبه های تاریخی و فرهنگی
 استان سمنان

هلند یکی از کشـورهایی است که 
گل هـا و طبیعت آن مشـهورند اما 
وقتی شـما بـه پایتخـت آن یعنی 
آمسـتردام سـر می زنید هرگز به 

دنبـال جاذبه های صرفـا طبیعی نباید باشـید چراکه تنوع 
جاذبه های توریسـتی آمستردام بسـیار زیاد است. به این 

مطلب امروز ما دقت کنید و از آن لذت ببرید. 
آمسـتردام »ونیز شمالی« ساخت کانال معروف خود 
را در قرن 17 در دوران طالیی هلند آغاز کرد. سه ...

 )chtn( بـه گـزارش میـراث آریـا
محمدرضا کارگـر، مدیرکل موزه ها، 
اموال منقـول فرهنگـی و تاریخی 

کشـور گفت: بیـش از 10 هزار قلم از اشـیای توقیفی که در 
طی چند دهه توسط مراجع قضایی و انتظامی کشور ضبط و 
توقیف شـده بود پس از اتخاذ تصمیم ریاست عالی سازمان 
مبنی بر استفاده بهینه از فضاهای موجود موزه ملی ایران به 

مخزن موزه بزرگ خراسان منتقل شد. وی ادامه داد: 
موزه ملی ایران به عنوان موزه مادر و در برگیرنده ...

جاذبه های گردشگری 
آمستردام

10 هزار شیء تاریخی 
توقیفی به موزه بزرگ 

خراسان انتقال یافت

15

8
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مسجد تاریخانه
از پرتوافكنللی آییللن اسللام در  پللس 
عربسللتان و گسللترش نفوذ آن در كشللور 
متمدن و كهنسال ایران، مظاهری گوناگون 
از هنللر و فرهنللگ چند هللزار سللاله ایران 
در آثار اسللامی پدیدار شللد كلله موضوع 

بررسللی های بس  شللیرین و فراوان بوده و 
از طرف محققللان و نویسللندگان مختلف 
درباره هر موضوع قلمفرسللایی شده است. 
در تاریخ معماری اسامی در ایران آنچه در 
درجه اول اهمیت قرار دارد بنای مسللاجد 
است كه می توان آنها را به دو دسته تقسیم 

كرد. مسللاجدی كه با نقشلله و طرح ساده 
معروف به طرح عربی سللاخته شللده است 
و دسللته دیگر آنهایی كه به سبك و شیوه 
معماری اصیل ایرانی بنا شللده است. بنابر 
آنچلله از نوشللته مورخان عللرب برمی آید 
خلفای عباسللی در شهرهای ایران مساجد 

بسیار ساخته اند. مهم ترین و برگزیده  ترین 
نمونه موجود از مساجد دسته اول، مسجد 
تاریخانه دامغان است كه تاریخ ساخت آن 
قللرن دوم هجری اسللت و با وجللود اینكه 
شللیوه سللاختمانی آن به شیوه عربی است 
لكن طرز ساختمان ستون ها و نكاتی كه در 

آجركاری آنها به كار بسته اند كاما به شیوه 
معماری ایران در عهد ساسللانیان است. تا 
آنجللا كه به عقیده برخی مسللجد تاریخانه 
یك بنای ساسانی اسللت كه پس از اشاعه 
اسللام تبدیل به مسللجد شللده است. این 
انتسللاب صحیح نبوده، بلكه طرح اساسللی 

جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان سمنان
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معماری مسللجد مزبور همان طرحی است كه در آغاز 
اسللام اعراب در معمللاری خود بلله كار می برده اند. در 
سمت جنوب مسللجد تاریخانه دامغان ایوانی در وسط 
و دو شبسللتان در طرفین آن قرار دارد كه طول ایوان 
14 و عللرض آن 5 متر اسللت. درهر شبسللتان كه به 
طول 14 و عرض 12 متر اسللت 3 ستون نیز در سمت 

عرض قرار داده شللده كه قطرهر ستون 1.5 متر است. 
در دو شبسللتان و ایللوان به طور كلی 18 سللتون قرار 
دارد. با اینكه مسللجد تاریخانلله دارای طرح معروف به 
عربی اسللت، ولی اگر با مسللاجدی چللون جامع اموی 
دمشق یا مساجد قاهره مقایسه شود مشاهده می كنیم 
كه ستون های آن بسللیار قطورتراست و به ستون های 

مسللجد دمشللق كه از سللنگ یكپارچه بللوده و باالی 
آن سللر ستونی قرار گرفته شللباهتی ندارد. ستون های 
قطور این مسللجد كاما با ستون های كاخ های ساسانی 
همانند است. در مساجد دمشق و قاهره و نظایر سقفی 
كه روی سللتون ها قرار دارد افقی اسللت حال آنكه در 
مسللجد تاریخانه روی سللتون قوس شلمجی به چشم 

می خورد و بین هر چهار ستون نیز یك پوشش گنبدی 
قرار دارد. به این ترتیب ثابت می شللود كه فرمانروایانی 
چون خلفای عباسللی با قدرت و تسلللطی كه داشتند 
توانسللته اند ابنیه ای به فراخور سلللیقه خللود در ایران 
بسللازند ولی در بناهای فوق هنرمندان ذوق صنعتی و 
سللبك های خود را به كار برده انللد. به عبارت دیگر تنها 



طرح اولیه مساجد عربی آن هم برای مدت 
كوتاهی در ایران عمل شللده ولی جزییات 
معمللاری در هر صورت به سلللیقه و میل 
استادان ایرانی انجام گرفته است. در سمت 
شمال شرقی مسجد تاریخانه مناره ای قرار 
دارد كه در سال420 هجری بنا شده است. 
ارتفللاع آن 30 متر و قطللر انتهای تحتانی 
آن 3/5 متللر اسللت. كتیبه  بلله خط كوفی 
مشللتمل بر آیات قرآنی و نام سللازنده آن 
بختیار فرزند محمد در وسللط مناره تعبیه 

كرده اند. 
مدرسه آقا

مدرسلله آقا بلله دوران قاجاریه در یكی 
از محللات قدیمللی دامغللان به نللام باال 
محله تاسللیس شللد كه بانی و سازنده آن 
حاجی موسللی آقللا كه از رجللال قاجاریه 
اسللترآباد بللود این مدرسلله را بنیاد كرد. 
سللبك معماری این مدرسلله بسللیار زیبا 
و ویژگی هللای هنر ایرانی بللر عظمت این 
نهاد دینی افزوده است. این مدرسه دارای 
چندیللن مدخللل ورودی اسللت. بنای آن 
تماما از آجر اسللت و دارای تاالری بزرگ 
و طاق نماهای زیبللا و نیز حجره هایی كه 
اختصللاص به طاب این حللوزه دارد و در 
وسط این مدرسلله حوضی بزرگ جلوه ای 
خاص به این مدرسلله بخشللیده است. هر 
سللاله براساس سنت در شللب های نهم و 
دهم محرم مراسم سللینه زنی و زنجیرزنی 
در ایللن مدرسلله بر گللزار می شللود و بلله 

عزاداری می پردازند. 
خانه ابراهیم خان

این بنای تاریخی در روستای ماده، 55 
كیلومتری شللمال شرقی سللمنان، در یك 
مكان بسللیار خللوش آب و هوا قللرار دارد. 

این خانه در یك باغ مصفا سللاخته شللده 
و سللاختمان قللراول خانه یللا عمارت كاه 
فرنگی در گوشلله دیگری از ایللن باغ قرار 

گرفته است. 
خانه تدین

خانه تدین جزو خانه های با ارزش قاجار 
اسللت كلله به صللورت دو بخللش بیرونی و 
اندرونی ساخته شللده است. بخش بیرونی 
این خانه دارای دو طاق بزرگ و زیرزمین و 
بخش اندرونی شامل قسمت های تابستانی 
دارای بادگیر وزمسللتانی و تعللدادی اتاق 

كوچك و بزرگ است. 

تیمچه پهنه
یكللی از بناهللای زیبللا در دوره قاجاریه 
اسللت كه در جوار مسجد امام و تكیه پهنه 
سمنان بنا شده است. این تیمچه دارای سه 
طبقه بوده كه بللرای كاربری تجاری مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
گرمابه پهنه

از بناهای قرن نهم هجری قمری اسللت 
كه در سللال 856 ه. ق به دسللتور خواجه 
غیللاث الدین محمد ابللن خواجه تاج الدین 
بهرام سللمنانی از وزرای دوره تیموری بنا 
شللده اسللت. این گرمابه در بخش مركزی 

شللهر سللمنان و در كنار مجموعه مسجد 
جامع، مسللجد امام، تیمچه پهنه و راسللته 

بازار قرار دارد. 
بازار شاهرود

یكی از بازارهای تاریخی و بزرگ اسللتان 
اسللت كه در مركز شهر شاهرود قرار دارد. 
قدمت این بازار به دوره قاجاریه برمی گردد. 
بازار شللاهرود عاوه بر راسته اصلی دارای 
سه سوق و چهار سوق و چندین كاروانسرا 

و حمام و آب انبار و مدرسه است. 
تپه حصار

یكللی از مهم تریللن محوطه هللای دوران 

پیللش از تاریللخ در فات ایران محسللوب 
می شللود. این تپه در سه كیلومتری جنوب 
شللرقی شهرسللتان دامغان قللراردارد. این 
تپه نخسللتین بار توسللط پروفسور ارنست 
هرتسفلد و سپس از سللوی اریك اشمیت 
مورد كاوش های باستان شناسی قرار گرفت. 

تپه سنگ چخماق
از دو برجسللتگی كوچك تشللكیل شده 
اسللت كلله حللدود 150 متللر از یكدیگر 
فاصله دارند. براسللاس اطاعات موجود در 
برجسللتگی غربی كه آثللار آن معرف دوره 
قدیمی تر از آثار برجستگی شرقی هستند، 
پنج الیه و در برجسللتگی شرقی شش الیه 
استقراری شناسایی شد. به اعتقاد كاوشگر 
ژاپنللی این تپه باسللتانی متعلق به دوره نو 
سللنگی و هزاره پنجم پیش از میاد است. 
خمره هللای تدفیللن كودكان، سللفال های 
منقوش )هندسی(، اشیای سنگی و سفالی، 
تیغلله، تیشلله، پیكرک انسللان و حیوان از 
جمله آثار به دسللت آمللده از این محوطه 

است. 
موزه شاهرود

بنللای فعلی مللوزه شللاهرود در حقیقت 
ساختمان قدیم شللهرداری شاهرود است. 
این موزه در سللال 1368 گشللایش یافت. 
موزه شاهرود دارای دو بخش مردم شناسی 
و باستان شناسللی در دو طبقلله اسللت. در 
بخللش باستان شناسللی این مللوزه، آثاری 
از تپه هللای تاریخللی شللاهرود، دامغان و 
سللمنان از جمله تخت سللنگ چخماق به 
نمایش درآمده اسللت. همچنین در بخش 
مردم شناسللی، اشللیایی همچون پوشللاک 
سنتی، زیورآالت، دسللت بافت ها، اسناد و 

قباله ها قرار دارد. 
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آب انبار گرمسار
این آب انبار در مركز شهر گرمسار و در 
مجاورت مسللجد جامع، در جنوب میدان 
امام و در جوار بازارچه شللهر قرار دارد. آب 
انبار مذكور دارای 40 پله و پاشیر بزرگ و 
عریض بوده كه با مخزن استوانه ای شكل و 
بادگیری بر فراز آن مربوط به دوره قاجاریه 

است. 
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

عللارف نامی قللرن 4 و 5 هجری قمری، 
در شمال شهرستان شاهرود و در روستای 
قلعلله نوخرقان قرار دارد. محللراب این بنا 
كه متعلق به دوره ایلخانی اسللت از جمله 
مهم ترین بخش های بنای فعلی این آرامگاه 

محسوب می شود. 
آرامگاه محمد ابراهیم حاكم -پیر علمدار

بنللای پیر علمدار یا ایالت قومس مربوط 
به زمان سلطان محمد غزنوی است. این بنا 
در سللال 417 هجری قمری ساخته شده 
است. این بنا دارای تزیینات فضای داخلی 
با خط كوفللی و به صورت نقش برجسللته 
اسللت. همچنین فضای بیرونللی بنای پیر 
علمللدار دارای كتیبه و تزیینات آجركاری 

است. 
دروازه ارگ سمنان

بنای اصلی ارگ شللهر سمنان در زمان 
بهمن میرزا بهاء الدوله فرزند فتحعلی شللاه 
قاجار حاكم سمنان احداث شد. این بنا كه 
در واقع ارگ دولتی و مقر حكومتی سمنان 
در دوران قاجاریه محسللوب می شد، شامل 
دو دروازه است كه دروازه جنوبی آن در اثر 
گسللترش شهر از میان رفته و بنای دروازه 
شمالی است. ساخت این بنای تاریخی در 
سللال 1302 هجری قمری به پایان رسید. 

ارگ سللمنان دارای تزیینللات آجركاری و 
كاشللی كاری بی نظیری است كه درمیدان 

ارگ سمنان قراردارد. 
مسجد جامع سمنان

از شللمار كهن ترین آثار به جللا مانده از 
دوران اسامی است. بنای این مسجد تك 
ایوانی اسللت. زمان سللاخت این مسجد به 

قرن سوم هجری قمری برمی گردد. 
مسجد سلطانی

 یكللی از یادمان های عصر قاجار اسللت. 
مسللجد سلللطانی نمونلله كامل مسللجد 
چهارایوانی اسللت. این مسللجد در سللال 

حللاج  توسللط  قمللری  هجللری   1242
سیدحسللن از علمای بزرگ شللهر سمنان 
و در دوره فتحعلی شاه قاجار ساخته شد. 

مسجد تاریخچه
مجموعلله بنللای خدایخانه یللا تاریخانه 
حدود سللال 300 هجری قمری بنا شللده 
اسللت. این مسللجد نمونلله بسللیار زیبا و 
كاملی از مسللاجد قرون نخستین اسامی 
به شمار می رود. شیوه معماری این مسجد 
گرفته شده از معماری دوره ساسانی است. 
سللاختمان مسللجد تاریخانه، شللامل یك 
صحن یا حیاط مركزی است كه اطراف آن 

را رواق های سرپوشیده احاطه كرده است. 
شبستان این مسجد روی 18 ستون مدور 
استوار است. این ستون ها دارای یك متر و 
نیم قطر هستند. این مسجد كه طی قرون 
متمادی، بارها مورد مرمت و بازسازی قرار 
گرفته، پس از مسجد جامع فهرج، یكی از 

كهن ترین مساجد ایران است. 
برج کاشانه و مسجد جامع بسطام

یكللی دیگللر از زیبایی هللای معمللاری 
مجموعه تاریخی بسللطام، بنایی معروف به 
برج كاشللانه در ضلع جنوب شرقی مسجد 
جامع بسللطام است. برج كاشللانه با ارتفاع 

20 متر از خارج دارای 30 ترک و از داخل 
ده ضلعی اسللت. ساختمان این برج آجری 
اسللت و در اصل گنبدی مخروطی داشته 
كه زیر آن با كاشللی فیروزه ای تزیین شده 
است. مسجد جامع بسطام نیز كه در زمان 
حكومت غللازان خللان بنا شللده در ضلع 

شمالی این برج قرار دارد. 
مسجد جامع دامغان

در مركز شهر و در بافت قدیم شهر ضلع 
جنوبللی و در منتهی الیه شللرقی بازار قرار 
دارد. این مسللجد دارای ایوان رفیع مناره 
سلجوقی شبسللتان و زیر زمین زیبا است. 
در ورودی اصلی این مسللجد از سمت بازار 
و از محل قیصریه منشللعب شللده كه پس 
از عبللور از داالن، زیبایللی این مسللجد با 
مشاهده منار سلللجوقی كه بر حیاط سایه 

دارد كامل می شود. 
مسجد بایزید بسطامی

ایللن مسللجد به شللكل مسللتطیل و به 
ابعللاد 6 × 10 و در دو ردیف سللتون سلله 
تایی با پوشللش مسللطح چوبی بنا شللده 
است. زیباترین بخش این مسجد، محراب 
گچبللری شللده آن اسللت كلله بللا نقوش 
هندسللی، اسلللیمی و گل هللای چهللار پر 
تزیین شللده است. بخش فوقانی محراب را 
با كتیبه هایی به خط ثلث و نسللتعلیق، در 
دوره ایلخانی و قاجار آراسته اند. این مناره 
دارای تزییللن آجللری كاری در طرح های 
هندسللی است. در قسللمت جنوبی حیاط 
مجموعه، بقعه امللام زاده محمد قرار دارد. 
سللاختمان این بنللا گنبللدی مخروطی و 
سلله  پوش دارد. این بنا از داخل مربع شكل 
)4،5× 4،5 متللر( و دارای تزیینات زیبای 

گچبری است. 
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کاروانسرای سنگی آهوان

كاروانسللرای سللنگی آهللوان از جمللله 
مهم ترین كاروانسللراهای اسللتان سللمنان 
است كه با سنگ و مات ساروج، در منطقه 
سردسیر و كوهسللتانی آهوان ساخته شده 
است. پان این كاروانسرا چهار ایوانی است. 
زمان ساخت این كاروانسرا به ظاهر مربوط 
بلله دوره صفویه اسللت و در منطقه گردنه 

آهوان سمنان واقع شده است. 
کاروانسرای دهنمک

یكللی از كاروانسللراهای زیبللای منطقه 
گرمسللار، كاروانسللرای دهنمك است كه 
به صللورت چهار ایوانی سللاخته شللد. این 
كاروانسللرا در روسللتای دهنمك و در 35 
كیلومتری شرق گرمسار قرار دارد، قسمت 
شاه نشین این كاروانسرا، بر فراز در جنوبی 

آن قرار گرفته است. 
کاروانسرای قصر بهرام

كاروانسللرای زیبای قصر بهرام در جنوب 
گرمسللار و در دل كویر مركزی در منطقه 
سللیاه كوه سللاخته شده اسللت. نقشه این 
كاروانسللرا چهللار ایوانللی بللوده و دارای 
نماسازی سنگی اسللت. از جمله مهم ترین 
ویژگی های این كاروانسرا، سیستم آبرسانی 
پیشللرفته آن اسللت كه در 70 كیلومتری 

جنوب شرقی گرمسار قراردارد. 
کاروانسرای عین الرشید

در دوكیلومتری جنوب غربی كاروانسرای 
قصللر بهرام بللوده و در مسللیر راه تاریخی 
سللفید آب – سللیاه كوه قرار دارد. از نظر 
اندازه كوچك تر از كاروانسللرای قصر بهرام 
بوده و برای سللاخت آن از مصالح سللنگی 
برای پی و سكو سللازی استفاده شده است. 
مصالللح بلله كار رفته در دیوارها و سللقف 
عمدتا آجری است كه با دقت فوق العاده ای 

در كنار هم چیده شده است. 
امام زاده سیدجعفر

میللدان هنللر معمللاری ایللران، در این 
مجموعلله بسللیار وسللیع بللوده و ریللزه 
كاری های هنر به وضللوح در این مجموعه 
دیده می شود. بقعه امام زاده محمد آرامگاه 
شاهرخ و بنای چهل دختر و مقبره امام زاده 

سللیدجعفر هر یك بلله تنهایی گویای یك 
هنر تكامل یافته اسللت كلله در نهایت این 
مجموعه تاریخللی را نمایش می دهد. بنای 
دو اثللر تاریخی امام زاده سللیدجعفر و برج 
چهل دختر متعلق به دوره سلجوقی است. 

امامزاده محمد دیباج
از جمله بناهای ارزشمند دوران ایلخانی 

اسللت كه با پان هشللت ضلعی و با گنبد 
رک، شللكل گرفتلله و در شللمال غللرب 
شهرسللتان دامغان و در شللهر دیباج قرار 

دارد. 
امام زاده علی اکبر

از  یكللی  علی اكبللر  امللام زاده  بنللای 
زیبایی های شهرسللتان گرمسار محسوب 

می شللود. بخش اصلی این امام زاده مربوط 
به دوره ایلخانیان بوده و شبسللتان و ایوان 
چسللبیده به آن مربللوط بلله دوره قاجار 
اسللت. جلوخان و سه در ورودی و هشتی 
بسیار زیبای این بنا نیز از دیگر بخش های 
مربوط به عصر قاجاریلله در این مجموعه 

است. 
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هلند یكی از كشورهایی است كه گل ها و طبیعت آن 
مشهورند اما وقتی شما به پایتخت آن یعنی آمستردام 
سللر می زنید هرگز به دنبال جاذبه هللای صرفا طبیعی 
نباید باشید چراكه تنوع جاذبه های توریستی آمستردام 

بسیار زیاد است. 
)Amsterdam’s Canals( کانال های آمستردام

آمسللتردام »ونیز شللمالی« سللاخت كانال معروف 
خللود را در قرن 17 در دوران طایی هلند آغاز كرد. 
سلله كانال اصلللی آن كمربنللد متحده المركزی را در 
گرداگرد شللهر تشللكیل داده اند. در كنللار كانال های 
اصلی 1500 سللاختمان به یاد ماندنللی مربوط به قرن 
17 به چشللم می خورد. این كانال ها در اصل به دالیل 
اقتصادی سللاخته شللده بودند، ولللی در حال حاضر 
تبدیللل به بزرگ ترین جاذبه گردشللگری آمسللتردام 
شللده اند. یكی از جاذبه های گردشگری در آمستردام، 
قایق سللواری در كانال های داخل شللهر اسللت كه از 
مقابل بسیاری از ساختمان های زیبای شهر می گذرد. 
امللروزه بیش از 100 كیلومتللر كانال و 1500 پل در 

هلند وجود دارد. 
)Rijksmuseum( موزه ملی

یكللی از بهترین مجموعه هللای هنری جهان در موزه 
ملی آمسللتردام وجود دارد. در بین 5000 شیء هنری 
 Rambrandt كه در این موزه وجود دارد، تابلویی از
بهترین آنهاسللت. . آثار نقاشللی قرن هفدهم میادی و 
نقاشللان معروفی چون ورمیللر و رامبراند در موزه ملی 
هلند نگهداری می شللود. اگر شللما هم عاشق این هنر 
تاریخی هسللتید بازدید از این موزه را از دست ندهید. 
این موزه با مجموعه های تاریخی هنری باارزش یكی از 
گران ترین گالری های جهان اسللت و به تازگی بازسازی 

شده است. 
)Rembrandt Square( میدان رامبراند

میللدان رامبراند نام خود را از نقللاش نامدار هلندی 
رامبراند اخذ كرده كه مجسللمه آن در مركز آن ساخته 
شللده و یكی از شلوغ ترین مناطق شهر آمستردام است. 

تاریخ ساخت این بنا به سال 1667 باز می گردد. 

جاذبه های گردشگری آمستردام
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)Dam Square( میدان دام
میللدان دام مزیللن به یك بنللای یادبود 
اسللت كه برای گرامیداشللت یاد قربانیان 
جنگ جهانی دوم ساخته شده، این میدان 
قدمت زیادی دارد و بناهای باستانی زیادی 
از جمللله كاخ سلللطنتی را در اطللراف آن 

می توان دید. 

آسیاب بادی ِد خووایا
De Gooyer Windmill 

كشور هلند روزگاری سرزمین آسیاب های 
بللادی بود كه جای جای آن را در اشللغال 
خود داشللتند اما با گذشللت زمان و ویران 
شللدن اكثر آنها تنها شللش آسللیاب بادی 
برجللای مانللد. یكللی از این آسللیب ها كه 

دخووایا نام دارد در قسللمت شرقی منطقه 
تاریخی هلند واقع شده. 

)Skinny Bridge( پل الغر
در شللهر آمستردام بیشللتر از 1200 پل 
وجود دارد امللا هیچ كدام به اندازه پل الغر 
شللهرت و محبوبیت پیدا نكللرده، این پل 

روی رودخانه آمستل احداث شده. 

)Flower Market( بازار گل
در یكی از كانال های شهر به نام سینگل 
می توانیللد به دیدن یكللی از بازارهای گل 
و  مرغوب تریللن  و  برویللد  آمسللتردام  در 

شاداب ترین انواع گل ها را خرید كنید. 
)Central Station( ایستگاه مرکزی

در اواخللر قرن 1۹ سللاختمان ایسللتگاه 

مركزی به سبك نئورنسانس و در كنار یك 
رودخانه ساخته شللد. ثبات و پایداری این 

بنا توسط 8600 ستون تامین می شود. 
خانه آنه فرانک

)Anne Frank House(
خانلله آنه فرانك یكی از موزه های دیدنی 
آمسللتردام اسللت. در این خانلله، خانواده 
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یهودی فرانك طی جنگ جهانی دوم خود 
را از دسللت نازی های آلمللان پنهان كرده 
بودند. اما سللرانجام لو رفتنللد و دختر آنها 
آنه در اردوگاه كار اجباری نازی ها كشللته 
شللد. بعد از مرگ او كتللاب خاطرات او را 
پیدا كردند كه اكنون شهرت جهانی دارد و 
مشللتاقان زیادی برای بازدید از این خانه و 
دفتر خاطرات فرانك و سایر اشیای مربوط 
به او كه در این موزه نگهداری می شللود به 

آمستردام سفر می كنند. 
)Royal Palace( کاخ سلطنتی

در قللرن 17 میللادی سللالنی به عنوان 
سللالن شهر ساخته شللد. برادر ناپلئون كه 
لوئیس نام داشللت در آغاز قرن نوزدهم آن 

را به كاخ سلطنتی تبدیل كرد. 
)Leidse Square( میدان لِیدز

نقللاط شلللوغ و پررفت و آمللد شللهر  از 
آمسللتردام می توان به میدان لیدز اشللاره 
كرد كه جوانان زیادی را در آسللتانه غروب 
روزهللای تعطیللل به سللمت خللود جذب 
می كنللد. یكللی از جاذبه های ایللن میدان 

وجود تئاتر شهر در كنار آن است. 
موزه ونگوگ

)Van Gogh Museum(
ونگوگ نقللاش معروف هلنللدی را همه 
می شناسللند. بیش از 200 اثللر تاریخی از 
ایللن نقاش بزرگ و نقاشللان دیگری كه از 
دوسللتان ونگللوگ بوده اند در سللاختمان 
بللزرگ و جدید مللوزه ونگوگ آمسللتردام 

گردآوری شده است. 
)Jordaan( یوردان

یوردان كه زمانی یللك منطقه منفور در 
آمسللتردام بود اما در حال حاضر تبدیل به 
یكللی از شللادترین و به روز ترین محله های 
آمسللتردام شده اسللت. همانند بسیاری از 

محله هللای آمسللتردام، كانال هللای زیبا از 
داخل این محله نیز عبور كرده اند. 

Oude Kerk(( کلیسای قدیمی
در قرن 14 ساخت و سللاز كلیسللایی در 
آمسللتردام آغاز شللد كه امروزه به صورت 

قدیمی ترین سللاختمان این شهر درآمده 
دارد.  قللرار   Warmoesstraat در   و 
فضللای خالی داخلللی كلیسللا، در نتیجه 
غارت و چپللاول دوره اصاحللات حاصل 

شده است. 

)Beguinage( بگینج
تلاریلخلی تلریللن خلانه های آمسللتردام 
مكان هایی هسللتند كلله گروهللی از زنان 
مومللن را كه بگینا نامیده می شللد در خود 
جللای می دادند. این خانه هللا كه مربوط به 

قرن 14 اسللت در منطقه بگینج آمستردام 
واقع شده. 

)Magna Plaza( ماخنا پالزا
ماخنا پازا سللاختمان باشللكوه سللابق 
اداره پست است كه در حال حاضر به یك 
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مركز خرید تبدیل شللده است. این سازه 
با طراحی نئوگوتیك كه توسللط منتقدان 
به عنللوان »پللس از گوتیك« به مسللخره 

گرفته شد ساخته شده است.
)Waag( واخ

این سللاختمان در قرن پانزدهم به عنوان 
دروازه ای بللرای ورود به شللهر آمسللتردام 
بود كه اكنون برای سللنجش وزن استفاده 

می شود و نام واخ به معنی ترازو است. 
برج مونتل بانز

)Montelbaanstoren( 
در قللرن 15 یك دیللوار دفاعی اطراف 
شللهر آمستردام ساخته شد بخشی از این 
دیوار برج مونتل بانز اسللت كه در سللال 
1606 یك سللاختمان مخللروط تزئینی و 
ساعت به آن اضافه شد و امروزه به عنوان 
یك اثر تاریخی در هلند شللناخته شللده 

است. 
موزه دریایی

)Scheepvaartmuseum( 
موزه دریایی جایی اسللت كه آثار مربوط 
بلله تاریخ پرسللابقه نیللروی دریایی در آن 
نگهللداری می شللود. ماكللت كشللتی ها و 
كشللتی های در ابعاد واقعللی در این موزه 

وجود دارد. 
)Vondelpark( پارک فوندل

این پارک از برجسللته ترین و بزرگ ترین 
پارک های آمسللتردام به حساب می آید كه 
یك نوع پناهگاه برای انواع حیوانات درنده 

است.
ایللن محل یك نوع فضللای فرهنگی نیز 
به حسللاب می آیللد كلله در آن برنامه های 
فرهنگللی در شللب های تابسللتان برگللزار 

می شود. 
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مخزن آرشیو دولتی مونیخ محلی برای 
نگهللداری اسللناد تاریخی و دیپلماسللی 
ایران و آلمان اسللت كه از دید عموم دور 
نگه داشللته می شللود. اسللنادی محرمانه 
كلله پژوهللش در آنها زوایللای تاریكی از 
روابللط ایران و آلمان را در دوران صفویه 
و قاجار روشللن می كند. شللاید به همین 

دلیل رئیس سللازمان اسللناد و كتابخانه 
ملللی در بازدیللد از ایللن آرشللیو، تبادل 
الكترونیكی اسللناد تاریخی ایران و آلمان 
و تسهیل شرایط برای آنكه این اسناد در 
اختیار پژوهشگران قرار گیرد را پیشنهاد 

داد. 
به گزارش ایسللنا، صدها سند تاریخی 

و دیپلماسللی از روابط ایران و آلمان در 
زمان صفویه و قاجار و حتی پس از آن در 
آرشللیو دولتی مونیخ نگهداری می شود، 
اسللنادی مثل اسللتوارنامه های سللفرای 
ایللران، دعوتنامه هللا، رونوشللت دیللدار 
مقامللات، نامه هایی كه میان پادشللاهان 
رد و بللدل شللده و تفاهم نامه هایللی بلله 

دسللت خط و مهللر پادشللاهان ایللران و 
آلمان. 

آرشللیوهای دولتی در  درهای مخازن 
كمتر مواقعی به روی عموم باز می شود، 
مگر آن كلله هماهنگی یا دعوت رسللمی 
از جانللب میزبللان صورت گرفته باشللد. 
طبللق اظهللارات صالحی امیللری، رئیس 

سللازمان اسللناد و كتابخانه ملی، 3هزار 
و 84 پرونللده مربوط بلله روابط ایران و 
آلمللان در آرشللیو ملی ایللران نگهداری 
می شللود و در مقابل صدها سند تاریخی 
مربللوط بلله روابط دو كشللور در اختیار 
كتابخانه هللا و آرشللیوهای دولتی آلمان 

است. 

با همكاری  پرونده جنگل های هیركانی 
سللازمان میراث فرهنگی و گردشللگری و 
مسللئوالن سللازمان جنگل هللا و مراتع و 
سللازمان محیط زیسللت در اولویللت ثبت 
در فهرسللت آثللار جهانللی قللرار گرفت. 
بلله گزارش ایسللنا، جلسلله ثبللت جهانی 
پرونللده جنگل هللای هیركانی بللا حضور 
معاون میراث فرهنگی، قائم مقام سللازمان 
جنگل هللا، مراتع و آبخیللزداری و معاون 
محیط زیسللت  سللازمان  طبیعی  محیللط 
و جمعللی از كارشناسللان و متخصصللان 
مربوط این حوزه برگزار شللد. قرار اسللت 
ایللن پرونده با معرفی مناطق پیشللنهادی 
جدیللد به سللرعت تكمیللل و در اولویت 

ثبت در فهرسللت آثار جهانللی قرار گیرد. 
محمدحسللن طالبیللان، معللاون میللراث 
فرهنگللی دربللاره ثبللت جهانللی پرونده 
با كشللور  مشللترک جنگل های هیركانی 
پرونللده  گفللت:  آذربایجللان  جمهللوری 
جنگل های هیركانی در حالی از سال 87 
به صورت مشللترک با كشللور آذربایجان 
برای ثبت در فهرست آثار جهانی یونسكو 
مطرح شللد كه این پرونللده در آن زمان 
بلله دلیل برخی مشللكات معلللق و ریفر  

)ارجاع داده شده( شد. 
او گفللت: در حللال حاضللر بللا توجه 
بلله درخواسللت نماینللده دائللم ایللران 
معاونللت  پیگیری هللای  و  یونسللكو  در 

میللراث فرهنگللی، پرونده ثبللت جهانی 
جنگل هللای هیركانللی بللا حضللور ناصر 
مقدسللی، قائم مقللام سللازمان جنگل ها، 
مراتللع و آبخیللزداری، فرهللاد دبیللری، 
معللاون محیللط طبیعی و تنوع زیسللتی 
از  جمعللی  و  محیط زیسللت  سللازمان 
متخصصان میراث طبیعی كشللور دوباره 

مورد بررسی قرار گرفت. 
به گفتلله طالبیان، در جلسلله بررسللی 
پرونللده ثبت جهانی جنگل هللای هیركانی 
تصمیم گرفته شد كه این پرونده با معرفی 
مناطق پیشنهادی جدید به سرعت تكمیل 
و به صورت مشللترک با كشللور آذربایجان 

ثبت شود. 

وی بللا بیان اینكه با بررسللی سللازمان 
جنگل ها و مراتع و سللازمان محیط زیست 
پرونللده  جدیللد  مناطللق  اسللت  قللرار 
بازنگری  دوبللاره  هیركانللی  جنگل هللای 
و متناسللب بللا قوانین ثبت در یونسللكو 
 به روز رسللانی شللود، اداملله داد: پیش از 
این شللش نقطه از جنگل هللای هیركانی 
در فهرسللت میراث ملی و طبیعی كشور 
جای گرفته اسللت. به طوری كه  »پارک 
ملللی گلسللتان« به شللماره ثبتللی 15،  
»جنگل های سللری یك شصت گاته« به 
شماره 16،  »جنگل های حوزه 46 كجور 
نوشللهر« بلله شللماره 17،  »جنگل های 
2000 و 3000 تنكابن« به شللماره 18،  

»جنگل هللای حوزه 14 قلعلله رودخان« 
و  »حللوزه 15 ماسللوله« به شللماره 1۹ 
و  »جنگل هللای حوزه یك آسللتاراچای« 
بلله شللماره 20 به ثبت رسللیده اسللت. 
معاون میللراث فرهنگی سللازمان میراث 
فرهنگی و گردشللگری همچنیللن تأكید 
كللرد: هیركانی یكللی از جنگل های باقی 
مانده از دوران سللوم زمین شناسی است 
كه همچنان به حیات خود ادامه می دهد. 
همچنین رویشگاه های وسیع از گونه های 
است  گیاهی جنگل های هیركانی موجود 
كلله در كشللورهای اروپایللی از بین رفته 
و اكنون فسللیل های ایللن گونه ها در آن 

كشورها باقی مانده است. 

اسناد قاجاری در آرشیو دولتی آلمان

معاون میراث فرهنگی اعالم کرد 

جنگل های هیرکانی باردیگر در اولویت ثبت جهانی
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مسللئول واحد حقوقی و اماک اداره كل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اسللتان سللمنان گفت: خانه میرآخورلی با 
هدف ثبت در فهرسللت آثللار ملی ایران به 
اداره كل میراث فرهنگی اسللتان سللمنان 

اهداء شد. 
اداره  روابللط  عمومللی  گللزارش  بلله 
و  صنایع دسللتی  فرهنگللی،  میللراث   كل 

گردشللگری اسللتان سللمنان،  »یللدا. . . 
یحیی پللور« اظهار داشللت: خانه با ارزش 
میرآخورلی به شللماره پاک ثبتی53/25 
اصلللی و به مسللاحت دو هزار و 585 متر 
مربللع توسللط  »نجفقلللی میرآخورلللی« 
مالللك ایللن خانلله بلله اداره كل میراث 

فرهنگی استان سمنان اهداء شد. 
وی گفللت: این خانلله از جمله خانه های 

با ارزش روستای محمودآباد كردهاست كه 
سللند مالكیت آن به نللام اداره كل میراث 

فرهنگی انتقال داده شد. 
یحیی پللور افللزود: ثبت خانلله با ارزش 
میرآخورلللی و واگللذاری آن  )با كاربری 
تعییللن شللده(به اشللخاص حقیقللی یللا 
حقوقللی یللا ایجللاد مللوزه روسللتایی از 
برنامه هللای در دسللت اجللرای اداره كل 

میراث فرهنگی اسللتان سمنان برای ثبت 
و تغییر كاربری این خانه تاریخی اسللت. 
رئیللس اداره میللراث فرهنگللی، صنایللع 
دسللتی و گردشگری شهرسللتان گرمسار 
نیللز گفت: قدمللت این خانلله تاریخی به 
دوره پهلللوی اول برمی گللردد.  »مهوش 
كمالللی« بللا بیان اینكه ایللن خانه دارای 
تزئینللات فللراوان آجللری در نما اسللت، 

افزود: این خانه دارای هشت اتاق، انباری 
و چهار داالن اسللت. رئیللس اداره میراث 
فرهنگللی، صنایع دسللتی و گردشللگری 
شهرستان گرمسللار با تاكید بر اینكه این 
خانلله قابلیت ثبت در فهرسللت آثار ملی 
را دارد، گفت: پرونللده ثبت این خانه در 
اداره كل میراث فرهنگی اسللتان سمنان 

آماده شده است. 

با هدف ثبت در فهرست آثار ملی 

خانه تاریخی میرآخورلی گرمسار اهدا شد

10 هزار شیء تاریخی توقیفی به موزه بزرگ خراسان انتقال یافت
به گللزارش میراث آریللا )chtn(، محمدرضا كارگر، 
مدیركل موزه ها، اموال منقول فرهنگی و تاریخی كشور 
گفللت: بیش از ده هزار قلم از اشللیای توقیفی كه طی 
چند دهه توسط مراجع قضایی و انتظامی كشور ضبط 
و توقیف شللده بود پس از اتخاذ تصمیم ریاسللت عالی 
سازمان مبنی بر استفاده بهینه از فضاهای موجود موزه 
ملی ایران به مخزن موزه بزرگ خراسللان منتقل شللد. 
وی اداملله داد: مللوزه ملی ایران به عنللوان موزه مادر و 
در برگیرنده آثاری اسللت كه عمدتاً حاصل فعالیت های 
عملی باسللتان شناسی در سطح كشور است، بنابر این 
اشللیاء و آثاری كه حاصل فعالیت هللای علمی نبوده و 
عموماً به واسللطه فعالیتهای حفاران غیرمجاز به دست 
آمده و بخشی از آنها نیز اشیای تقلبی یا جعلی هستند 

باید در مكانی خارج از موزه ملی ایران نگهداری شوند. 
كارگللر تصریح كرد: با راه اندازی و تجهیز موزه بزرگ 
خراسان كه یكی از چندین پروژه بزرگ موزه ای كشور 
در سللال های اخیللر بللوده و دارای یكللی از بهترین و 
مجهزترین مخازن موزه ای كشللور است و با هماهنگی 
و همكاری اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دسللتی و 
گردشگری اسللتان خراسللان رضوی، موزه ملی ایران، 
اداره كل موزه هللا و حمایتهای معاونت میراث فرهنگی 
و ریاسللت عالی سازمان كلیه اشیای توقیفی موزه ملی 
بلله مخزن موزه خراسللان منتقل شللد و بللا تمهیدات 
اندیشللیده شده مقرر شد آثار و اشللیاء انتقالی بخشی 
از نیاز موزه ای نواحی شللرقی و مركزی كشور را تأمین 

كند. 
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پاسللخ به این پرسللش كه لعاب مینایی 
چیسللت و اجزای آن از چه موادی تشكیل 
هنرهای  پژوهشكده  پژوهشللگران  شده اند 
و  فرهنگللی  میللراث  پژوهشللگاه  سللنتی 
گردشگری را بر آن داشت تا در این زمینه 

تحقیق و پژوهشی را انجام دهند. 
به گللزارش روابط عمومی پژوهشللگاه 
میللراث فرهنگی و گردشللگری، سللعید 

سللالكی، پژوهشللگر كارگاه سفال و لعاب 
پژوهشللكده هنرهللای سللنتی بللا اعام 
ایللن خبللر تصریح كللرد: در این پژوهش 
سللعی داریللم به فنللاوری سللاخت لعاب 
مینایللی و اجللزای آن پللی ببریللم. او با 
اشللاره به همكاری و همفكری اسللتادید 
افللزود:  طللرح  ایللن  در  پژوهشللگران  و 
اساتید پژوهشللكده حفاظت و مرمت آثار 

تاریخی- فرهنگللی در قالب آنالیز عناصر 
با گروه همكاری می كنند. 

 سللالكی با ابراز امیدواری به اینكه این 
پژوهش بللرای جامعه سللرامیك كشللور 
مفید واقع شللود، تصریح كللرد: به همت 
پژوهشللگران این عرصه به تمامی لعاب ها 
اشللراف كامل داریم. وی افزود: ولی آنچه 
بللرای جامعه هنر هنوز شللفاف نیسللت، 

روش های سللاخت لعللاب مینایی اسللت 
كه بعللد از انجام ایللن پژوهش به صورت 
مكتللوب در اختیللار عاقه منللدان قللرار 
خواهللد گرفت. به گفته سللالكی، بهترین 
نمونه هللای لعللاب مینایللی را می توان در 
موزه دوران اسللامی مشللاهده كرد. این 
پژوهشگر لعاب را اختراع ایرانی ها دانست 
و افزود: متأسللفانه لعللاب ایرانی با وجود 

ارزش های فللراوان امروزه مهجللور مانده 
و فرآینللد تولید آن به دسللت فراموشللی 
سللپرده شللده اسللت. سللالكی گفت: در 
پژوهش یاد شللده سعی داریم این هنر را 
با همان شللیوه قدیمی شامل ساخت بدنه 
توسللط سفالگر و نقاشللی روی آن توسط 
نقاش احیا كنیم تا مانند نمونه های اصلی 

آثار فاخری به دسللت آید. 
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مرمت و بازسازی بادگیر آب انبار قجری چهاربادگیری 
خواجه خضر واقع در ابتدای بازارچه خضر آغاز شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع 
دسللتی و گردشللگری یزد، سرپرسللت معاونت میراث 
فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی یزد با اعام این خبر 
گفت: باتوجه بلله نوع معماری و مصالح به كار رفته در 
سللاخت آب انبار و همچنین مقایسه با بناهای مشابه، 

این بنا به دوره متاخر اسامی  )قاجار ( مربوط است. 
محسللن ذاكری نیا اعتبار تخصیص داده شده به این 
پروژه را یكصد میلیون ریال اعام و خاطر نشللان كرد: 
دیوارچینی، تیغه چینی، اجرای قفسلله بادگیر، اجرای 
سللقف بادگیر، اجرای شرفیها و اندود كاهگل ته كش و 
روكللش از جمله موارد مرمتی بادگیر این بنای تاریخی 
اسللت. وی عنوان كرد: از جمله بناهللای فراوان كه در 

بافت سللنتی و تاریخی شللهر یزد قللرار دارد آب انبارها 
هسللتند كه در گذشللته تأمین كننده قسللمت زیادی 
از آب مصرفی مردم اسللتان بوده اند. ایللن گونه بناها و 
سازه های تاریخی به واسللطه خصوصیات آب و هوایی، 
تنوع و پراكندگی خاص دارند. این مقام مسئول تصریح 
كرد: آب انبار خواجه خضر یزد دارای چهار بادگیر است 
كه دارای دهانه هایی در چهار جهت است و ویژگی این 
اثر واقع شللدن در بافت تاریخی و همچنین دسترسللی 
آسللان به آن به واسللطه نزدیكی به محور تاریخی شهر 
یزد اسللت. ذاكری نیا خاطرنشان ساخت: این بنا یكی از 
عناصر هویت بخشللی محله خواجه خضر یزد محسوب 
می شود. گفتنی است كه این بنای ارزشمند تاریخی در 
سللال 85 به شماره 17۹02  در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است. 

آغاز مرمت و بازسازی بادگیر آب انبار خواجه خضر
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معللاون میراث فرهنگللی اداره كل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
ایام گفت: 100میلیون ریال اعتبار استانی 
برای بررسللی و شناسایی دشللت هلیان و 
حوزه چوار این استان اختصاص یافته است. 

به گللزارش روابط عمومللی اداره كل میراث 
فرهنگی، صنایع دسللتی و گردشگری ایام، 
رؤیا ارجمندی افزود: این میزان اعتبار برای 
انجام پیمایش میدانی، شناسایی آثار تاریخی، 
تهیه گزارش و تهیه پرونللده ثبت برای آثار 

شاخص هزینه می شود. وی ادامه داد: پرونده 
آثار شاخص شناسایی شده در این دو منطقه 
كه قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را داشته 
باشللند تهیه و به سللازمان میراث فرهنگی 
ارسللال خواهد شللد. معاون میراث فرهنگی 

اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دسللتی و 
گردشگری ایام گفت: هم اكنون پرونده ثبت 
25 اثر تاریخی این استان تهیه شده است و 
در نوبت ثبت در فهرست آثار ملی قرار دارد. 
ارجمندی افزود: 722 اثر تاریخی این استان 

در فهرسللت آثار ملی به ثبت رسیده است و 
حدود 300 اثر نیز در فهرست موقت سازمان 
میراث فرهنگی برای قرارگیری در نوبت ثبت 
قرار گرفته اسللت. قابل ذكر است كه استان 

ایام یك هزار و 500 اثر تاریخی دارد. 

اختصاص 100 میلیون ریال برای بررسی و شناسایی 
دشت هلیالن و حوزه چوار استان ایالم
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موزه هللا از جمله جاذبه های كاسللیك گردشللگری 
به شللمار می روند و همواره در لیسللت گردشگران قرار 
دارنللد. در این گللزارش به معرفی چند مللوزه در چند 
كشللور مختلف می پردازیم كه هر كدام اجسام و آثاری 
از تمدن های متنوع و مختلفی را در خود جای داده اند. 

موزه ماالکا در مالزی
یكللی از شللهر هایی كه در فرهنگ و آداب و رسللوم 
مالللزی و البته شللناخت این مهم نقش اساسللی دارد، 
شللهر توریستی ماالكا اسللت. ماالكا در مالزی به دلیل 
داشللتن جاذبه فرهنگی یعنی موزه فرهنگی اش شهرت 
پیللدا كرده كه در زیر كمللی در مورد این موزه توضیح 

داده ایم.
مللوزه فرهنگی ماالكا ماكتی از كاخ معروف سلللطان 
منصور شاه اسللت كه از سال 1456 تا 1477 میادی 
در این منطقه حكومت می كرده اسللت. باید گفت این 
موزه، ویترینی برای نمایش فرهنگ و سنت های ماالكا 

است. 
معماری و طراحی این موزه نمونه كپی شللده از كاخ 
سلللطان منصور است. یعنی خاقیت جدیدی در آن به 
كار نرفته و فقط به صورت ماكتی بزرگ از سللاختمان 
كاخی موجود، سللاخته شللده اسللت. در كل این موزه 
حدود 1350 آیتم مختلف به نمایش گذاشللته شللده 
است. این آیتم ها شامل عكس ها، مصنوعات، تسلیحات 
و نقاشللی های مختلللف هسللتند. همه آنها نمایشللگر 
فرهنللگ و سللنت ماالكایی ها و میراث بللر جا مانده از 
سللال های دور هسللتند. قدمت آنها مربوط به قرن های 

15 و 16 میادی است. 
این موزه فرهنگی ماالكا به شللكل سللاختمان سلله 
طبقه است كه از چوب سللاخته شده است. ساختمان 
موزه به هشت اتاق مجزا تقسیم شده و سه گالری دارد. 
گالری ها، محلی برای نمایش ساح های جنگی، وسایل 
سلطنتی، هنرهای تزیینی و دیگر اقام فرهنگی است. 

سه سللالن دیگر به نام های سللالن حضار، مسلمانان و 
تفریحی نیز در موزه فرهنگی وجود دارد. 

گالری ها شللامل ماكت هللا و نقاشللی های مربوط به 
 Hang Jebat جنگ های مشهور ماالیی ها به نام های
و Hang Tuah هسللتند. سالن شبسللتان سلطنتی 
نیللز نمای بسللیار زیبایی دارد. ماكتی از قصر سلللطان 
منصور شاه، لباس های عروسللی های سنتی، زیورآالت 
ماالیی، سللاح های جنگی نیز دیگر مواردی هسللتند 
كه در موزه فرهنگی به چشللم می خورند. در كنار این 
موزه، می توانید در سفری چند روزه از سایر جاذبه های 
گردشللگری این شللهر دیللدن كنید. امللا در این موزه 
می توانید با آداب و رسوم خاص مالزیایی آشنا شوید. 

معرفی موزه عجمان
موزه هایی كه در كشورهای آسیایی هستند، از جمله 
بهتریللن دیدنی های این قاره اند. به همین ترتیب، موزه 
عجمان امارات یكی از بهترین هاسللت كه توریست ها از 

آن دیدن می كنند. 
ایللن موزه بخشللی از امللارت معروف عجمان اسللت 
كلله در واقللع زیرمجموعلله ای از این امارت محسللوب 
می شود. تعداد گردشگران ساالنه این موزه را نمی توان 
شللمرد و این یعنی موزه حرف هایللی برای گفتن دارد. 
بازدیدكننللدگان سللاكنان داخلللی و خارجللی امارات 
هستند. این موزه در مركز شهر عجمان در امارات واقع 
شللده كه محل دایر شدن آن قلعه معروفی به نام قلعه 
الحصن است. این بنای بسیار باعظمت در سال 1775 
میادی سللاخته شللده و از همان موقع مورد استقبال 
هنر دوسللتان و تاریخ دوستان بوده اسللت. البته موزه 
موجللود در قلعه مدت ها بعد سللاخته شللده كه سللال 
تاسللیس آن را 1۹87 میادی دانسته اند. حدود چهار 
سللال پس از ساخت آن مقامات دولتی این محل موزه 

را در سال 1۹۹1 افتتاح كرده اند. 
این موزه متفاوت اسللت، چرا كه در آن به طور كامًا 

الیو و زنده سبك زندگی مردم قدیم در این منطقه و به 
طور كلی امارات را به تصویر كشیده اند. بسیاری از آثار 
قدیمی و سنگ نوشللته ها هم در این موزه برای دیدن 
قللرار داده اند، این آثار تاریخللی از كوه های مهمی مثل 
مصفوت وو مزیرع آورده شده اند. ظروف سفالی زیادی 
هم برای نمایش قرار داده اند. تصاویری از خانه حكمای 
پیشللین، هدایای یادبودی به آنها، مدال ها و خطوط و 

صحیفه های تاریخی زیادی برای دیدن قرار داده اند. 
این موزه محل دارو شناسی جالبی هم هست، چرا كه 
در قسللمتی از مللوزه دارو های سللنتی بسللیاری برای 
نمایش قرار داده اند كه می توان از افراد مرتبط خواص و 
محل تهیه آنها را پرسید و برای مصرف خریداری كرد. 
این موزه محلی اسللت كه دانش آموزان و دانشللجویان، 
حتی افراد بازار و سللایر صنف ها حتما یك بار به دیدن 

آن رفته اند. 
موزه جنازه ایتالیا

موزه ها همیشه از اجناس قدیمی نگهداری می كنند 
و این اتفاقی بسیار میمون است كه قدیمی ترین چیزها 
را می توانیم در این مكان ها مشللاهده كنیم اما داستان 
جنازه هللای مومیایی یكی از موزه های ایتالیا داسللتانی 
دیگر اسللت. صومعه پالرمو در ایتالیا در قرن 16 میاد 
توسط راهبان ایجاد شد. در این صومعه به مردم اجازه 
داده می شد كه مرده های خود را كه مومیایی كرده اند، 
نگهللداری كنند. ولی بازدیللد از آنها بللرای خانواده ها 
دارای هزینلله بود و باید مبلغللی را به صومعه پرداخت 
می كردند. حاال بازدید از ایللن مومیایی های باقی مانده 
از هر فیلم ترسللناكی ترسللناک تر اسللت. موزه جنازه 
مومیایللی ایتالیا از كمیاب ترین نوع موزه های این عصر 
اسللت كه این روز ها در لیسللت جاذبه های گردشگری 

ایتالیا به چشم می خورد. 
موزه پوشکین روسیه مسکو

مسللكو شهری در كشوری است كه به تمدن و تاریخ 

شهرت دارد. شاید دوست داشته باشید انواع جاذبه های 
این كشللور را بشناسید، اما باید بدانید كه موزه ها نقش 
اساسللی در این شللهر دارند. به عنوان مثللال امروز به 
معرفی یك موزه متفاوت در مسللكو پرداخته ایم. یكی 
از جذاب ترین موزه های مسللكو، مللوزه هنر های زیبای 
پوشللكین است كه طی شش سللال طراحی شده و در 
اختیللار عاقمندان قرار گرفته اسللت.  این موزه دارای 
آثاری اسللت كه كلیت موزه را به سلله دسللته تقسیم 
كرده اسللت. نمایشللگاه ها شللامل دوره ظهور اسام تا 
حمللله مغللول، دوره چنگیز خللان و دوره بعد از مغول 
اسللت. این موزه در بین جاذبه های گردشگری روسیه 

مشهور است. 
در ایللن موزه آثللاری از جمهوری اسللامی، تركیه و 
عراق و سللوریه و آسیای مركزی و شللمال آفریقا قرار 
دارد. جالب این است، جام هایی در این محل نگهداری 
می شللود كه به صورت انسللان و حیللوان و با تذهبی و 
خوشنویسی و … تزیین شده اند. تابلو های مینیاتوری 
نیز از دیگر بخش های این موزه اسللت. حتی می توانید 
فرش های دسللتباف هم در این محل را مشاهده كنید. 
مدل و طرح لباس های ابریشللمی، كاه های ویژه دوره 
مغولللی و زیورآالت و كمربند ها و... همه و همه از دوره 
مغولی در این محل نگهداری می شللود. در نمایشللگاه 
سللوم هم آثاری از پادشللاهان و دوره حكومتی آنها از 
كاخ ساسللانی و عثمانی و تیمور لنگ و... استفاده شده 
است. پارچه های نفیسللی نیز از آن زمان در این محل 
نگهداری می شللود. این موزه یكی از بهترین موزه های 
مسللكو اسللت. این موزه برای تمام فرهنگ دوسللتان و 
عاقمندان به هنر و كسللانی كه در مورد تمدن شهرها 
تحقیق می كنند بسللیار جالب توجه است. خوب است 
كه شللما هم برای دیدار از این مللوزه وقت بگذارید یا 
اینكه به خرید تور مسكو اقدام كنید كه پوشش دهنده 

این مكان باشد. 

موزه ها؛ جاذبه کالسیک گردشگری
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کلیسا و موزه الرناکا
قبرس شللمالی یكللی از بخش های قبرس اسللت كه 
دارای جاذبه های توریسللتی زیادی اسللت. در واقع در 
این محل بیشتر جاذبه های تاریخی قرار دارد كه شاید 
بلله ذهن تان هم خطور نكند. آیا داسللتان فردی را كه 
حضرت عیسی علیه السام وی را زنده كرد شنیده اید؟ 
می خواهیللم امروز در مورد مقبللره وی صحبت كنیم. 
شللهر الرناكا شهری مشهور در قبرس شمالی است كه 
بسیاری از توریست ها حتما از آن دیدن می كنند. یكی 

از جاذبه های گردشللگری این شللهر كلیسللای آژیوس 
الزاروس اسللت كه در واقع الزاروس كسللی اسللت كه 
مسللیح وی را زنده كرد. وقتللی یهودی ها وی را تبعید 
كردند، او در اورشلللیم مستقر شد و بعد به الرناكا آمد. 
الرناكا یكی از مهم ترین مراكز توریستی قبرس شمالی 
اسللت. او سی سللال كشللیش مذهب خود بود. زمانی 
كلله مرگ دوم او فرا  رسللید، وی را در محلی به خاک 
سپردند كه بعد ها روی آن بنایی ساختند، این بنا حاال 
سللاختمان كلیسای اوست. اما در تاریخ است كه جسد 

او را به دو مكان دیگر هم منتقل كردند. 
در عیللن حال مقبللره اش هنوز به قللوت خود باقی 
اسللت و توریسللت ها از آن دیدن می كنند. این كلیسا 
در اواخر قرن ۹ سللاخته شده اسللت. از نظر معماری، 
طراحی آن به سللبك بیزانسللی اسللت و در واقع یكی 
از سلله كلیسللاهای مشللهور عصر بیزانس اسللت. در 
محوطلله حیاط این كلیسللا مللوزه ای دایر اسللت كه 
اشللیای گرانبها و تاریخی و آثار مقدس مربوط به این 
كلیسللا در آن نگهداری می شللد. زمانی كه اجناس آن 

را بلله قلعه الرناكا انتقال می دادند، تمام اشللیایش گم 
شللد و فقط یللك كاتالوگ بللی ارزش از آن باقی ماند. 
امروزه، یك سللری مجموعه مذهبی دیدنی برای موزه 
جمع آوری شللده و بلله جای آنها آورده انللد تا مردم از 
آنهللا دیدن كنند كلله البته دیدار از آنهللا هم خالی از 
لطف نیست. امروزه، بسیاری از توریست ها در این شهر 
مستقر می شوند و به جاذبه های تاریخی آن می پردازند 
تللا كمی از زندگی و افراد مهم دوران كهن اطاع پیدا 

كنند كه این بسللیار خوب اسللت. 
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سللفر به آلمان شاید بیشتر با انگیزه های 
كاری صللورت بگیللرد امللا در ورود به این 
كشللور منظم و قانونمند باید مواردی را در 
نظر داشته باشللید. آلمان كشوری دیدنی، 
زیبا و فرهنگی اسللت كه دانسللتن آداب و 
قوانیللن آن برای هر مسللافری ضروری به 

نظر می رسد. 
رفتار عمومی

در آلمان وقتی كه عده ای در رسللتوران 
نشسللته اند و برای هر تازه وارد دیگری كه 
می خواهد به این جمع بپیوندد هیچ كس از 
جای خود بلند نمی شود و نظم رستوران را 
به هم نمی ریزد، تللازه وارد به محض ورود 
ضمن گفتن ظهر، عصر یا شب بخیر پیش 
هركسللی كه جا بود )صندلی خالی بود( و 
بناست بنشیند با همان یك نفر فقط دست 
می دهد و سللپس دو ضربه با پشت انگشت 
اشللاره به میللز می كوبد و سللامی  به همه 
می دهد. اگر دوسللت داریللد گفت وگویتان 
بللا یك آلمانی به خوبی انجام شللود، حتما 
فاصله  مناسللب را با آن فللرد حفظ كنید. 
آلمانی ها هم مانند هللر ملتی، آدابی دارند 
كلله بللا آن آداب رفتارشللان معنللی پیدا 

می كند. 
چنانچلله در رسللتوران بللرای صرف غذا 
می رویللد اگللر آرنج های خللود را روی میز 
قرار دهید دور از ادب اسللت و در رستوران 
نباید موقع غذا خوردن از مچ دست بیشتر 
روی میز قرار گیرد و موقع غذا خوردن باید 
چنگال غذا خوری را تا اتمام غذا به دسللت 

داشته باشید و هرگز نباید چنگال دردست 
راسللت قرار گیرد. رسللتوران های تركی و 
یونانی و البته ایرانی از رستوران های ارزانی 
اسللت كه در انواع ایرانی و تركی می توانید 
غذایی با گوشللت قرمز و حال پیدا كنید. 
دونر كبللاب با همان دسللتگاه هایی كه در 
ایران می شناسللید در آلمان  هم مشللغول 
چرخیدن اسللت. رستوران های یونانی برای 
زیتون های خوبی كه دارند زبانزد هستند. 

آداب  از  رسللتوران ها  در  دادن  انعللام 
مردم آلمان اسللت و معمللوال برای این كار 
پانزده درصللد از بهای غذا را به گارسللون 
معموال  آلمانی ها  می دهند.  )پیشللخدمت( 
در روزهای یكشللنبه )كه تعطیل هستند( 
به جللای صبحانه و ناهار وعللده غذایی به 
نام »برانش« می خورند كه از سللاعت یازده 
تا دو بعد از ظهر در هتل ها سللرو می شود. 
درون اتاق هللای هتل دمپایللی ندارند. اگر 
شللما به پوشللیدن دمپایی عللادت دارید، 
یادتان باشللد كه از ایران با خودتان ببرید. 
تاكسی در آلمان مثل تمام اروپا گران است 
اما بللا پرداختن یك چهارم بهای تاكسللی 
می توان از وسللایل دیگر بللرای جابه جایی 

استفاده كرد. 
آلمان هللا هنوز هم از رفتارهای هیتلر كه 
باعث به خاک و خون كشللیده  شدن، اروپا 
شللد، خجالت می كشند و برای همین زیاد 
دوسللت ندارنللد كلله از آن دوران صحبتی 
بكنند. اگر هم گردشللگری از سللر شوخی 
بخواهد چیزی )مثا هایل هیتلری( به آنها 

بگوید، می رنجند. شللوخی هیتلری هم كه 
جای خودش را دارد. 

پرسللیدن اینكه شللما اهل كجا هستید 
هم از آن دسللت سللوال هایی است كه آنها 
را ناراحت می كنللد. آلمان ها آنقدر از نقش 
خللود در تاریخ جهان ناراحت هسللتند كه 
مردم عادی این كشور، دسته هایی را ترتیب 
داده انللد كه در صورت تعرض نئونازی ها به 
خارجی هللا از خارجی ها دفاع كنند و البته 
بلله خارجی ها توصیه اكیللد دارند كه اصا 
در محوطه هایی كه امكان دارد، نئونازی ها 
حضور داشته باشند، رفت و آمد نكنند. یكی 
از این مكان ها، محله های شرق برلین است. 
در این محل خارجی ها را به عنوان سرسیاه 
می شناسللند )به خاطر رنگ موهای شان( و 
در صورتی كه ساعت ده شب به بعد در این 
محله ها حاضر شوند، با خطر جدی روبه رو 
می شللوند. نئونازی هللا لباس های مشللكی 
بلله تن می كنند، موهای شللان را به سللر و 
شللكل عجیبی در می آورنللد و چكمه به پا 
دارند. این افراد به صورت دسللته ای حركت 
می كننللد و دسللته ای هم به مللردم حمله 
می كننللد. آلمانی ها در صف های سللینما، 
اتوبللوس و غیللره، فاصله را بللا نفر جلویی 
حفللظ می كنند. این فاصللله را همه حفظ 
می كنند و كسللی خودش را بین شما و نفر 
جلویللی جا نمی زند. در آلمللان اپرا و تئاتر 

خیلی گران است اما سینما ارزان است. 
قوانین

1-  قوانین این كشور در رابطه با جرائمی 

نظیر حمل یا استعمال داروهای ممنوعه و 
از جمللله مواد مخدر و روان گردان بسللیار 

سخت گیرانه است. 
2- بللرای رانندگللی در این كشللور باید 
گواهیناملله ملللی آن یللا یللك گواهینامه 
بین المللللی )I D P( در اختیللار داشللته 
باشید. )I D P( یك مجوز بین المللی برای 
رانندگی اسللت كه دارندگان آن می توانند 
بللدون نیاز به گذرانللدن دوره های آموزش 
رانندگی یا شللركت در امتحانات راهنمایی 
و رانندگللی در بیش از 160كشللور جهان 
رانندگی كننللد، عاوه بر ایللن، این مجوز 
به عنللوان یللك سللند معتبللر بین المللی، 
می تواند تعیین و تاییدكننده هویت دارنده 

آن به شمار آید. 
یادتان باشد با توجه به محدودیت زمانی 
گواهینامه های بین المللی، در صورت اقامت 
بیش از شللش مللاه در آلمللان باید جهت 

كسب گواهینامه آلمانی اقدام كنید. 
3- به علللت اینكه قراردادی برای انتقال 
محكومان از حبس میان دو كشللور وجود 
نللدارد، در صورتللی كه فرد به هللر عنوان 
توسللط مقامات قضایی این كشور به زندان 
محكوم شود، باید دوران محكومیت خود را 

در زندان های محلی سپری كند. 
4- چنانچلله به هر دلیل توسللط پلیس 
محل بازداشللت شدید بافاصله از مامورین 
بخواهید به اسللتناد ماده 36 كنوانسللیون 
وین ناظر بر امور كنسولی، مراتب را سریعا 
به سللفارت یا نزدیكترین سركنسللولگری 

جمهللوری اسللامی ایران اطللاع دهند و 
چنانچه زبللان محل را نمی دانیللد از امضا 
هرگونه اوراق و اسللناد خودداری فرمائید. 
البته  باید مطلع باشللید شما در این كشور 
تحللت حاكمیت قوانین و. مقررات كشللور 
آلمان بوده و وظایللف نمایندگی جمهوری 
اسللامی ایللران مبنی بللر ارائلله خدمات 
كنسللولی به معنای نقض مقررات كشللور 

متوقف فیه نمی باشد. 
5- آلمان دارای قوانین سخت مهاجرتی 
اسللت. در صورت سللفر به این كشور نباید 
بیش از مدت تعیین شده در ویزای تان، در 

این كشور اقامت داشته باشید. 
 بهداشت

بنابللر اعام سللازمان بهداشللت جهانی 
امللكان ابتللا به بیمللاری هپاتیللت A در 
آلمللان وجود دارد. اما امكانات بهداشللتی، 
تجهیللزات بیمارسللتانی، دارو و درمان در 
كشللور آلمللان بسللیار مناسللب و در همه 
بخش ها و شهرسللتان ها در دسترس است. 
مشكل اساسللی در این زمینه هزینه باالی 
دارو و مراحل مختلف درمان اسللت كه در 
این خصللوص توصیه می شللود در صورت 
سللفر به این كشللور از تسهیات مربوط به 
بیمه مسافر استفاده كنید. البته باید گفت 
بیمه های موجود تنها برای موارد پیش بینی 
نشده بوده و نمی توان از تسهیات آن برای 

درمان بیماری های خاص بهره برد. 
قبل از سللفر به آلمان كنتللرل كنید كه 
واكسللن های چهارگانه )كزاز، دیفتری، فلج 

توصیه هایی برای مسافران آلمان
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اطفللال و سللرخك( خصوصا اطفللال را در 
تاریخ مقرر زده باشید. همچنین بهتر است 
قبل از مسافرت خود را در برابر بیماری های 
 B و A تب زرد، تب تیفوئید و هپاتیت نوع
واكسینه كنید. مواد خوراكی، سرویس های 
بهداشللتی و. . . در سللطح مطلوب در كلیه 

نقاط این كشور فراهم است. 

اطالعات سودمند
خریللد كاال و اسللتفاده از سللرویس های 
عمومی صرفا با پول رایج این كشللور یعنی 
یورو انجام می گیللرد، البته می توان دالر یا 
دیگر ارزهای موجود را در بانك ها، صرافی ها 
یا هتل هللای آلمان به پللول محلی تبدیل 
كرد. در بللدو ورود به این كشللور چنانچه 

در شللهری كه سللفارت یا سركنسولگری 
جمهوری اسللامی ایران در آن واقع شده 
است اقامت كنید، سعی كنید در نخستین 
زمللان ممكللن آدرس نمایندگی جمهوری 
اسللامی ایران را كه به همیللن منظور در 
اختیار شللما قرار گرفته است، پیدا كنید تا 
در صورت وقوع حادثه یللا نیاز به مراجعه، 

دچار مشللكل نشللوید. درخصللوص خرید 
از فروشللگاه های بزرگ این كشللور توصیه 
می شود تا هنگام خروج نهایی از فروشگاه، 
رسیدخرید را در اختیار داشته باشید تا در 
صورت كنتللرل امنیتی و تقاضای رسللید، 
بتوانید آن را در اختیار مأموران فروشللگاه 
قرار دهید. اگر در آلمان دچار حوادثی مثل 

سللرقت پول یا مدارک مسللافرتی شللدید، 
ضروری است قبل از هر كاری موضوع را به 
اطاع پلیس محل برسانید و گزارش پلیس 
را در ایللن رابطلله دریافت كنیللد. گزارش 
رسللمی پلیس، به شللما امكان خواهد داد 
موضللوع را در نهادهللای مربوطلله به نحو 

موثرتری پیگیری كنید. 
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سفر به كرانه ها و حضور در محیط های 
سللاحلی همللواره یكللی از جذاب ترین و 
خاطره انگیزترین سللفرها برای هر كسللی 
بوده اسللت. بسیاری از خاطرات خوش ما 
به همللراه عزیزان و اعضللای خانواده مان 
در محیط های سللاحلی شللكل گرفته اند، 
اما سللفر بلله كرانه ها و سللاحل گردی نیز 
همچون سللایر انللواع گردشللگری آدابی 
دارد كلله با رعایللت آنها می تللوان عاوه 
بللر داشللتن لحظه هایی خللوش به حفظ 
محیط های سللاحلی برای نسل های آینده 
نیز كمللك كرد. در اینجا نگاهی داریم به 
برخللی از توصیه های مهم كه رعایت آنها 
در سللواحل و كرانه ها می تواند راهگشللا 

باشد. 

دل انگیز اما خطرناک
 بسللیاری از افراد از تفاوت شنا در استخر 
با شللنا در دریای مواج بی اطاع هسللتند. 
معمللوال شللنا در آب هللای آزاد نیازمنللد 
مهارتی ویژه اسللت كه هر شللناگری به آن 
مسلللط نیسللت. پس با ورود به سللاحل و 
دیللدن دریایللی زیبا و دل انگیز خللود را به 
مثابه یك شناگر قابل داخل امواج دریا رها 
نكنید. اما بسللیاری از افراد ناآگاه در فصل 
تابستان قربانی شنا در دریا می شوند. هنگام 
شیرجه بهتر است نخست عمق آب را چك 
كنید و از گردن خللود در مقابل خطرهای 
احتمالی محافظت كنید. آگاهی به شللرایط 
زیسللت گیاهی و جانوری نیز می تواند مانع 
از خطرات احتمالی شللود. از به جا گذاشتن 

یادگاری در سللاحل بپرهیزید و سعی كنید 
بلله آیندگان فكللر كرده و هرچلله كمتر به 
تغییر چهره سللواحل دست بزنید. فراموش 
نكنید محیط های سللاحلی از حساس ترین 
اكوسیسللتم های جهان محسوب می شود و 
كوچك ترین آلودگی در آنها سبب مشكات 

بزرگی در تمام سطح كره زمین می شود. 
کودکان در ساحل

 اگر برای نخسللتین بار با فرزند خود به 
سللاحل می روید، آگاه باشللید كلله این بار 
خبری از لذت های همیشگی نیست و قطعا 
چیزهایی تغییر كرده است. بهتر است خود 
را آمللاده كنید، چراكلله فرزندتان با رغبت 
شللن های سللاحل را بلله قصد خللوردن به 
دهان می گذارد. شللما بیشتر از پنج دقیقه 

نمی توانیللد در آب بمانیللد و قطعا به یك 
چادر نیاز پیدا خواهید كرد. یكی از بهترین 
راهكارها برای بهتر شللدن وضللع و ایجاد 
فضایی لذت بخش بللرای اعضای خانواده، 
صحبللت كردن با فرزندتللان پیش از رفتن 
به سللاحل و توضیح محیللط و برنامه هایی 
اسللت كه قرار است با یكدیگر تجربه كنید. 
با شرح محیط و دادن آموزش های ابتدایی 
می تللوان از وقللوع نیمللی از رویدادهللای 
ناخواسللته جلوگیری كللرد و تا حدودی به 
شرایط تسلط یافت. بهتر است برای بچه ها 
از لباس های شللنای یك تكه و آسللتین دار 
استفاده شللود تا در اثر برخورد با شن های 

داغ ساحل كمتر آسیب ببینند. 
 اسللتفاده از كرم های ضللد آفتاب همراه 

كاه و عینللك دودی می توانللد از شللدت 
آسیب های احتمالی بكاهد. اگر كودک شما 
قصد شنا دارد، بهتر است او را در منطقه ای 
تحت نظر خود نگلله دارید، چراكه معموال 
بچه ها بسللیار سللریع تر از آنچه بزرگساالن 
گمللان می كننللد، شللنا كللرده و ناپدیللد 
می شوند. اسللتفاده از تیوب های محافظتی 
یكللی از عاقانه ترین كارهای پیشللگیرانه 
محسللوب می شللود. بسللیاری از بچه های 
شهری كه عادت به محیط های باز و شلوغ 
سللاحلی ندارند ممكن اسللت آزرده شوند. 
بللا برپایی چللادر می توانید بلله كم  كردن 
اسللترس های محیطی كمك كنید و با در 
آغللوش گرفتن فرزندتان بلله وی امنیت و 

آرامش قبلی را بازگردانید. 

توصیه هایی برای ساحل  گردی
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ضمیمه

معاون حقوقی رئیس جمهور:

نبود حمایت و ناپایداری کارکنان حقوقی 
دولت درد مشترک نظام کشور است

19

20

20

سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور 
اقتصـادی و بیـن الملـل اسـتانداری 
آذربایجان شرقی گفت: ایجاد پایانه بار 
هوایـی )کارگو( از ضرورت های گمرک 
سهالن است. به گزارش خبرنگار ما در 

تبریز، احمد محمدزاده در آیین تودیع و معارفه ناظر گمرکات 
آذربایجان شـرقی با بیان این که گمرک سهالن اقتصاد استان 
را متحـول می کنـد، گفت: باید موانع موجود در مسـیر ایجاد 

کارگو هر چه زودتر برداشته شود. 
وی با قدردانی از همکاری گمرک ایران در زمینه تجهیز گمرک 
تبریز به دسـتگاه بازرسـی مسـافری )ایکس ری(، خواسـتار 
تداوم همکاری در زمینه تجهیز گمرک نودوز به این دسـتگاه 
برای کامیون ها شد. محمدزاده با بیان این که امکانات گمرکی 
ما نسـبت به ارمنسـتان و نخجوان ضعیف است، گفت: همین 
موضوع موجب شـده محدودیت تردد شبانه برای اتوبوس های 

ما لحاظ شود. 
وی همچنین با اشاره به این که مسووالن جمهوری...

 مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
آذربایجـان شـرقی در آئیـن  کلنگ 
زنـی تصفیـــه خانـــه فاضلــاب 
ایجـاد  از  هـدف  گفـت:  آذرشـهر 

آذرشـهر  فاضـالب  خانـه   تصفیـه 
جمـع آوری و تصفیه و دفع بهداشـتی فاضالب، جلوگیری از 
آلودگی و تخریب محیط زیست از محل فاضالب های شهری، 
بهبود بهداشت عمومی منطقه و سطح زندگی مردم، استفاده 
از پسـاب تولیدی به عنوان تامین آب مورد نیاز جهت احیای 
دریاچه ارومیه، استفاده از کودهای شیمیایی استاندارد تولید 
شده در کشاورزی و ایجاد اشتغال متناسب بصورت مستقیم 

و غیر مستقیم است. 
مهندس علیرضا ایمانلو با اشـاره به مشـخصات تصفیه خانه 
 SBR فاضالب آذرشـهر افزود: فرآیند تصفیه فاضالب از نوع
خواهـد بود و جمعیت تحت پوشـش تصفیه خانـه در حدود 
48000 نفـر بـوده و در حدود 8112 متر مکعب در شـبانه روز 

فاضالب ورودی به تصفیه خانه را تصفیه خواهد کرد...

گمرک سهالن اقتصاد آذربایجان 
شرقی را متحول می کند

شاخص عملکرد شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی در 

کشور ممتاز است
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معاون حقوقى رئيس جمهورى گفت: در دستگاه هاى نظارتى و 
ــترك نظام حقوقى كشور را رنج  بخش هاى اجرايى يك درد مش
ــدارى كاركنان حقوقى دولت  ــد و آن نبود حمايت و ناپاي مى ده
ــت. الهام امين زاده در هفتمين جلسه شوراى هماهنگى امور  اس
ــان جنوبى در بيرجند افزود:  حقوقى دستگاه هاى اجرايى خراس
براى رفع مشكالت مشترك نظام حقوقى كشور در دستگاه هاى 
ــم بررسى شد كه  ــنهاداتى در برنامه شش نظارتى و اجرايى پيش

تبصره هاى آن نيز مورد بررسى قرار مى گيرد. 
وى گفت: قانون برنامه ششم بايد متصل به برنامه هاى سال هاى 
گذشته باشد و اين سلسله ها بايد دنبال شود تا برنامه هاى ميان 
ــم انداز 20 ساله  ــند چش دوره اى ما را به برنامه هاى بلند مدت س
ــم بايد 80 درصد  ــه داد: در برنامه شش ــون كند. وى ادام رهنم
ــده باشد در غير اين صورت قانون  قانون هاى برنامه پنجم اجرا ش

مربوطه در برنامه ششم جايگزين نخواهد شد. 
ــط معاونت  ــنهادى توس ــته پيش امين زاده بيان كرد: هفت بس
ــم توسعه داده شده است كه در  حقوقى به دولت در برنامه شش
صورت تصويب آن در برنامه ششم به توسعه قدرتمندى در حوزه 

حقوقى خواهيم رسيد. 
ــاوران و كارشناسان حقوقى دستگاه ها  وى پاداش ويژه به مش
ــنهاد در  ــنهادات ذكر كرد و گفت: اين پيش ــى از اين پيش را يك
ــان و مشاوران حقوقى در  ــتاى استفاده از خدمات كارشناس راس
ــتخدامى،  ــتگاه هاى اجرايى به ويژه در زمينه هاى ادارى و اس دس
ــخيص صالحيت  ــى، بودجه ريزى، نظام تش ــزى حقوق برنامه ري
شامل رتبه بندى، رسيدگى انتظامى و تعرفه خدمات كارشناسى 
ــنهاد سازمان مديريت و  ــاوران و كارشناسان مذكور به پيش مش

ــى رئيس جمهور به تصويب  ــور و معاونت حقوق برنامه ريزى كش
هيات وزيران مى رسد. وى ممنوع بودن هر گونه تخصيص اراضى 
ــنهاد دوم  ــى و دولتى جهت مصارف مختلف را به عنوان پيش مل
ــان كرد و افزود: در رابطه با منابع طبيعى و بحث هاى آمايش  بي

هم در كشور با مشكالت زيادى مواجه هستيم. 
 واگذارى منابع طبيعى و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع با 

تصويب هيات وزيران امكان پذير مى شود
ــت: منابع طبيعى به عنوان  معاون حقوقى رئيس جمهورى گف
ثروتى براى نسل حاضر و نسل آينده در دست انداز قرار گرفته و 
به بهانه هاى مختلف اعم از ايجاد مراكز فرهنگى، تعاونى، مسكن 
ــگيرى از اين مهم در حال  ــود كه براى پيش و غيره واگذار مى ش

تهيه طرح جامع بهره ورى زمين هستيم. 
ــرح به صورت قانون در بيايد  ــه داد: تا زمانى كه اين ط وى ادام
هر گونه تخصيص اراضى ملى و زمين براى استفاده از طرح هاى 
ــاورزى،  ــعه بحث هاى كش عمومى و اختصاصى دولت براى توس
ــد يعنى  صنعتى، معدنى و غيره بايد به تاييد هيات وزيران برس
ــران تصميم گيرى براى هر گونه واگذارى زمين بر  در هيات وزي

عهده خودمان بوده و از اختيار همه دستگاه ها خارج مى شود. 
امين زاده در ارتباط با يكى ديگر از پيشنهادات اين معاونت با عنوان 
ــار كرد: «نظام جامع  ــانى و آموزش اظه تدوين نظام جامع اطالع رس
اطالع رسانى و آموزش هاى حقوقى» براى باال بردن سطح آگاهى هاى 
عمومى در زمينه هاى حقوقى، ارتقاى امكان دسترسى و آگاهى آحاد 

مردم از قوانين و مقررات تا پايان سال اول برنامه تدوين شود. 
ــام جامع پااليش قوانين و مقررات»  به گفته وى، تدوين «نظ
ــال اول برنامه ششم يكى ديگر از اين پيشنهادات است كه  در س

ــت در راستاى ارتقاى  معاونت حقوقى رئيس جمهورى مكلف اس
كارآمدى دستگاه هاى اجرايى و ايجاد شفافيت در زمينه قوانين 
ــن برنامه را تدوين و با همكارى  ــال اول اي و مقررات، تا پايان س

دستگاه هاى اجرايى نسبت به اجراى آن اقدام كند. 
معاون حقوقى رئيس جمهورى گفت: سازمان حقوقى دولت با 
ــناس حقوقى در سراسر كشور و دو هزار مدير كل  17 هزار كارش
ــايد يكى از بزرگ ترين سازمان هاى  ــطح مركز در تهران ش در س
ــت كه در كنار قوه قضاييه، نهاد نظارتى، نهاد  حقوقى كشور اس
ــور  ــزار حقوق عمومى اداره كش ــتفاده از اب ــح و غيره با اس تنقي
ــر حقوقدانان و  ــن زاده ادامه داد: يعنى اگ ــر عهده دارد. امي را ب
كارشناسان حقوقى نباشند اداره كشور غير ممكن است بنابراين 
ــده، داراى انگيزه و  ــه اميدوار كنن ــا دارا بودن روحي ــن افراد ب اي
توانمند مى توانند اداره امور كشور را به نحو احسنت انجام دهند. 
ــور  ــور در ارتقا نظام حقوقى كش وى با بيان اينكه كارآمدى كش
ديده مى شود، گفت: به همين جهت در اين دولت سعى كرده ايم به 
جاى داشتن يك رويكرد انفعالى، رويكردى فعال و پيشگيرانه داشته 
باشيم. معاون حقوقى رئيس جمهورى در ارتباط با خراسان جنوبى 
گفت: اين استان با مردمى متدين و دلسوز داراى 460 كيلومتر مرز 
ــترك با كشور افغانستان است كه در امنيت كشور نقش بسيار  مش

مهمى ايفا مى كند بنابراين بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد. 
ــتان وجود  ــد: بعد حقوقى امنيتى كه در اين اس وى يادآور ش
دارد آن را از ساير استان هاى غير مرزى مجزا كرده و همچنين با 
ــتان، بايد دقت  توجه به ويژگى هاى جغرافيايى و اقليمى اين اس
ــيم از لحاظ حقوقى چه مى توانيم انجام دهيم تا اين  داشته باش

استان به اعتالى واقعى خودش برسد. 

امين زاده: نبود حمايت و ناپايدارى كاركنان حقوقى دولت درد مشترك نظام كشور است

 شوراى نگهبان اليحه شوراهاى حل اختالف را تاييد كرد
شوراى نگهبان اليحه شوراهاى حل اختالف را با توجه به اصالحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى ندانست. 

ــوراهاى حل اختالف كه با اصالحاتى در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب كميسيون  ــنا، اليحه ش به ايس
ــيده است، در جلسه مورخ 9/ 10/ 1394 شوراى  ــالمى طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى رس ــوراى اس قضائى و حقوقى مجلس ش

نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد. 

ورود سازمان بازرسى به بحث آلودگى هوا
رئيس سازمان بازرسى كل كشور گفت: در بحث آلودگى هوا به 10 نهاد مسئول نامه نوشته ايم كه عملكرد خود را در اين باره به ما ارائه كنند. 
ناصر سراج افزود : به سران سه قوه هم درباره آلودگى هوا نامه نوشتيم و 10 نهادى كه در بحث آلودگى هوا مسئول هستند بايد علمكردشان 

را در اين باره به ما ارائه كنند و ما پس از بررسى اين عملكرد اگر به موارد سهل انگارى برخورديم تصميمات الزم اتخاذ خواهد شد. 
وى گفت: نتايج بررسى هاى ما و قصورهاى احتمالى پس از جمع بندى اعالم خواهد شد. 
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 مبانى عدالت جزايى (بخش دوم)
فريد خدايى فر 

 پيش فرض هاى مشروعيت و تعيين مجازات
ــق در خارج  ــل تحق ــى و قاب ــرى عين ــرى، ام ــت كيف ــام عدال نظ
ــله مقدمات و  ــه يك سلس ــته ب ــته و وابس ــت و از اين رو، پيوس اس
ــيس يك نظام كيفرى عادالنه  ــت و براساس اينها، تاس پايه هايى اس
ــد خاصى ممكن  ــان، طى رون ــه نيازهاى واقعى انس ــخگويى ب و پاس
ــير و تعبير بنيان گذاران آن از جهان، جامعه  ــد بود. نحوه تفس خواه
ــاى اوليه نظام  ــفى آنان، پايه ه ــان و جهان بينى علمى و فلس و انس
ــا پيش فرض هايى  ــد. درواقع اينه ــكيل مى ده عدالت كيفرى را تش
ــن روى آورده  ــا، به تقني ــا تكيه بر آنه ــه قانونگذاران ب ــتند ك هس
ــداف خود مى روند.  ــال تحقق آرمان ها و اه ــيله به دنب ــن وس و بدي
ــاع اجتماعى، تاريخى،  ــاره اى از پيش فرض ها، زير تاثير اوض البته پ
ــا و مقتضيات زمان قرار دارند و  ــى، عرف، نيازه ــى، جغرافياي سياس
ــرا را مى نمايانند و تحول و  ــاى تقنين و اج ــن طريق، عرصه ه از اي
ــر و دگرگونى  ــه موجب تغيي ــت ك ــى همين پيش فرض هاس دگرگون
ــه در قوانين جزايى  ــن دليل، نهادهايى ك ــود. به همي قوانين مى ش
ــاس معرفت هاى انسانى و تجربيات جديد  پيش بينى مى شوند، براس
ــته شناخته  وى فراهم آمده  اند، زيرا مصلحت و منفعت آنها در گذش

شده نبود. 

رابطه مبانى
ــاوت براى مبانى  ــه معناى متف ــوان «مبانى عدالت جزايى » س از عن
ــكل  ــاط آنها را با يكديگر به اين ش ــد، ولى مى توان ارتب ــت آم به دس

نشان داد: 
مبنا به معناى اول، مقدمه صحت مبنا به معناى دوم است، چنان كه هر 
دو، پس از مبنا به معناى سوم قابل توجيه خواهند بود؛ به عبارت ديگر، 
ــروعيت مجازات  ــاص و معينى، بايد اصل مش ــل از اعمال مجازات خ قب
ــد كه  ــروعيت كيفر، نوبت به اين مى رس ــود و پس از توجيه مش اثبات ش
ــم و چه مقدارى از آن  ــوع مجازاتى را برابر جرم خاصى معين كني ــه ن چ

را اعمال كنيم. 
ــروعيت  ــه در مرحله توجيه مش ــت كه چ ــه مهم اين اس ــا نكت ام

ــاص، حقوق دانان  ــدار نوع خ ــه تعيين مق ــازات و چه در مرحل مج
ــا توجه به  ــه مى كنند و ب ــر پيش فرض هاى خود تكي ــان، ب ــا فقيه ي
ــار تعيين آنها  ــروعيت كيفرها و معي ــاى قبلى خود، با مش ذهنيت ه
ــه اوال درمى يابند چه  ــت ك ــوند. پس از اين مرحله اس رو به رو مى ش
ــه مقدار بايد كيفر  ــت و ثانيا چه نوع و چ ــتوجب كيفر اس فعلى مس

تعيين كنند. 

 مفهوم عدالت جزايى
ــت. عدالت در  ــده اس عدالت جزايى از دو كلمه عدالت و جزا تركيب ش
معانى قسط، دادگسترى، مساوات و انصاف و جزا به معناى كيفر، تنبيه، 

پاداش و تالفى استعمال مى شود. 
ــه معناى پاداش  ــر بدكاران و هم ب ــم به معناى كيف ــرآن، جزا ه در ق
ــت جزايى، تا  ــاى تركيبى عدال ــت. (اما معن ــوكاران به كار رفته اس نيك

اندازه اى قابل تامل است. زيرا نمى توان مفهوم اين تركيب را بدون تعمق 
و مداقه بيان كرد. 

ــت: كيفر و  ــراى اين اصطالح قابل ذكر اس ــه نظر نگارنده، دو معنا ب ب
عدالتى كه با كيفر محقق مى شود. 

 عدالت جزايى به معناى كيفر
ــت و  ــز اعمال كيفر و مجازات نيس ــت جزايى، چيزى ج ــوم عدال مفه
تركيب كيفر با عدالت، تنها به اين خاطر است كه كيفر با مفهوم ارزشى 
ــود و نشانگر اين باشد كه اجراى قوانين كيفرى، همان  عدالت تركيب ش

اجراى عدالت است. 
بسيار ديده شده كه وقتى قاتل عمدى به كيفر اعدام محكوم مى شود، 
ــرم انجام يافته او  ــازات، معموال به ج ــاهدان مج هنگام اجراى كيفر، ش
ــل كه هم اكنون در  ــد و در نظر نمى گيرند كه اين قات ــى نمى كنن توجه
ــيانه ترين رفتارها را  ــت، مدتى قبل، چه بسا، وحش حال تحمل كيفر اس
ــت و از اين رو، چه بسا، اعمال كيفر را  درباره مجنى عليه به كار برده اس

غير انسانى توصيف كنند. 
ــر هرچند ظاهرى  ــداران مجازات، كيف ــيارى از طرف ــا در منطق بس ام
خشونت بار دارد، ولى وسيله اجراى عدالت بوده و در واقع چنانچه مجازات 
بر مرتكب جرم اعمال نشود، ارزش عدالت مخدوش و فاقد حفاظ خواهد 
شد. به نظر اينان، با وجود امكان هر لحظه وقوع تعدى و تجاوز به حقوق 
ــا را نفى و ضرورت آنها  ــروعيت كيفره افراد، عادالنه نخواهد بود كه مش

را ناديده بگيريم. 

عدالت جزايى به معناى تحقق عدالت  با كيفر
ــن جزايى، تحقق عدالت  ــن تاثير وضع و اجراى دقيق قواني مهم تري
ــت، عدالت  ــت آمده اس ــن عدالتى كه با مجازات ها به دس ــت. چني اس
ــق عدالت را از طريق  ــام مى گيرد. از اين رو، اگر انتظار تحق ــى ن جزاي
ــراى مجازات ها داريم، بايد كيفرها نيز در مواجهه با جرائم ارتكابى،  اج
ــنخيت علت  ــند، چه اينكه طبق اصل س از وصف عدالت  بى  بهره نباش
ــوان وضعيت عادالنه اى را در جامعه  ــول، با كيفر ناعادالنه نمى ت و معل

ــاخت.  برقرار س
ادامه دارد...
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تبریز- اسد فالح- مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی در آیین  کلنگ زنی 
هدف  گفت:  آذرشهر  فاضالب  خانه  تصفیه 
آذرشهر  فاضالب  خانه  تصفیه  ایجاد   از 
جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب، 
جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 
از محل فاضالب های شهری، بهبود بهداشت 
عمومی منطقه و سطح زندگی مردم، استفاده 
تامین آب مورد  به عنوان  تولیدی  از پساب 
نیاز جهت احیای دریاچه ارومیه، استفاده از 
در  تولید شده  استاندارد  کودهای شیمیایی 
کشاورزی و ایجاد اشتغال متناسب به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم می باشد. 
مهندس علیرضا ایمانلو با اشاره به مشخصات 
فرآیند  افزود:  آذرشهر  فاضالب  خانه  تصفیه 
بود  خواهد   SBR نوع  از  فاضالب  تصفیه 
در  خانه  تصفیه  پوشش  تحت  جمعیت  و 
بوده و در حدود 8112  نفر  حدود 48000 
ورودی  فاضالب  روز  شبانه  در  مکعب  متر 
نمود.وی  خواهد  تصفیه  را  خانه  تصفیه  به 
کرد:  اضافه  اجرای طرح  هزینه  در خصوص 
ای  هزینه  با  آذرشهر  فاضالب  خانه  تصفیه 
بالغ بر 300 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
ارومیه،  برای احیای دریاچه  یافته  تخصیص 

شرکت  داخلی  منابع  و  عمومی  درآمدهای 
اجرا خواهد شد. ایمانلو در خصوص اقداماتی 
که در خصوص احیای دریاچه ارومیه انجام 
افزود: شرکت آب و فاضالب  خواهد گرفت، 
اقداماتی که در 3 سال  با  آذربایجان شرقی 
آینده در راستای احیای دریاچه ارومیه انجام 
خواهد داد که ساالنه بیش از 150 میلیون 
دریاچه  به  شده  تصفیه  فاضالب  مترمکعب 
ارومیه انتقال داده می شود. وی ادامه داد: این 
شرکت در این مدت اقداماتی از جمله احداث 
کالنشهر  فاضالب  خانه  تصفیه  دوم  مدول 
در  مترمکعب   2/5 اسمی  ظرفیت  با  تبریز 

به  تبریز  فاضالب  شبکه  خط  اجرای  ثانیه، 
شبکه  از  بخشی  اجرای  کیلومتر،    11 طول 
احداث  کیلومتر،  بطول 300  تبریز  فاضالب 
تصفیه خانه فاضالب آذرشهر و تکمیل و بهره 
برداری از تصفیه خانه فاضالب بناب را انجام 
اجرای  برای  است  ذکر  به  الزم  داد.  خواهد 
 3800 آینده  سال   3 برای  مذکور  اقدامات 
میلیارد ریال از محل احیای دریاچه ارومیه 
 1394 سال  اعتبار  که  شده  گرفته  نظر  در 

مبلغ 1300 میلیارد ریال می باشد. 
طی  شرقی  آذربایجان  استاندار  ادامه  در 
سخنانی ضمن تشکر و قدردانی از مهندس 

پرسنل شرکت  و  مدیرعامل شرکت  ایمانلو، 
آب و فاضالب استان بخاطر تالش های شبانه 
روزی شان در امر آبرسانی، ایجاد تاسیسات 
فاضالب و خدمات دهی به مردم فهیم استان، 
کاری  اینکه  از  خوشحالیم  ما  داشت:  اظهار 
صورت می گیرد که باعث خوشحالی مردم 
اسماعیل  دکتر  شود.  می  منطقه  و  استان 
و  تاسیسات  ایجاد  کرد:  اضافه  جبارزاده 
بهداشت  رفتن  باال  فاضالب موجب  سیستم 
عمومی جامعه شده و بیماری ها را در سطح 
طرح  افزود:  وی  داد.  خواهد  کاهش  جامعه 
بوده  از نمادهای پیشرفت هر شهر  فاضالب 
و شهری که سیستم فاضالب در آن عملیاتی 
شده جزو شهرهای مدرن محسوب می شود 
شاخص  اینکه  به  توجه  با  خوشبختانه  و 
عملکرد شرکت آب و فاضالب شهری استان 
نسبت به سایر استانها باال می باشد بنابراین 
طرح فاضالب در آذرشهر اجرایی شده و هم 
نیز  فاضالب شهر  خانه  تصفیه  ایجاد  اکنون 
کلنگ زنی می شود.جبارزاده در پایان ضمن 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  از  مجدد  قدردانی 
فاضالب استان آذربایجان شرقی از مسئولین 
شهری و شهرداری خواست که این شرکت را 

در اجرای این طرح یاری کنند.

در آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب آذرشهر عنوان شد

شاخص عملکرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در کشور ممتاز است
اخبار

مدیر عامل آب منطقه ای گلستان:
افزایش104 درصدی حجم آب 

سدهای گلستان 
مدیر عامل شرکت  گرگان- خبرنگار فرصت امروز- 
آّب منطقه ای گلستان از افزایش آّب سدهای استان تا 
پایان آذر ماه نسبت به سال گذشته خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس 
علی نظری اظهار کرد: حجم مخازن سدهای بزرگ استان 
297 میلیون متر مکعب است که تا انتهای آذرماه سال 
جاری حجم مخازن سدهای استان 65 میلیون متر مکعب 
آبگیری شده است  که 22 درصد حجم سدهای بزرگ 
استان را شامل می شود.وی تصریح کرد: این در حالی 
است که در مدت مشابه سال قبل حجم سدهای استان 
32و 2 دهم میلیون متر مکعب و حجم آبگیری سدهای 
استان 11 درصد بود. مهندس نظری افزود: حجم آبدهی 
رودخانه های مهم استان نیز طی سال جاری هر چند در 
مقایسه با سال گذشته با افزایش رو به رو بوده است، اما 
در دراز مدت رشد منفی را نشان می دهد که نشان از 
ادامه روند خشکسالی در استان دارد. وی همچنین سدهای 
مخزنی نرماب، آقدکش و محمدآباد را از سدهای در دست 
اجرای شرکت آب منطقه ای عنوان کرد و گفت: سدنارلی، 
رامیان، شصت کالته  و چایلی، با مصارف )شرب، صنعت 
و کشاورزی( هم از سدهای در دست مطالعه استان است. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همچنین سدهای، 
کوثر، اینچه برون، دانشمند، بوستان، نگارستان، دستغیب، 
آلماگل، آالگل، وشمگیر، شهید چمران و شهید ایمری را 

از جمله سدهای در حال بهره برداری استان عنوان کرد.

کارکنان نفت در مسجدسلیمان 
دیوار مهربانی به راه انداختند

شرکت  کارکنان  امروز-  فرصت  خبرنگار   اهواز- 
اقدام  یک  در  مسجدسلیمان  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
خداپسندانه دیوار مهربانی را راه اندازی کردند. این حرکت 
خداپسندانه با ایده و همت کارکنان اداره ترابری به منظور 
واگذاری البسه گرم زمستانی به شهروندان بی بضاعت یا 
کم بضاعت راه اندازی شد. در این گزارش آمده است :  با 
اشاره به  فصل زمستان و ورود موج جدیدی از سرما که 
منطقه را تحت تأثیر قرار داده و ناتوانی افراد بی بضاعت یا 
کم بضاعت در تهیه و تأمین البسه گرم برای مقابله با سرما، 
این حرکت انسان دوستانه صورت گرفت. این گزارش با 
اشاره به مشارکت و استقبال خوب پرسنل خیر و نیکوکار 
 این شرکت در جهت کمک به افراد بی بضاعت می افزاید : با 
راه اندازی این دیوار مهربانی البسه مازاد همکاران در معرض 
نیازمندان قرار گرفت و با استقبال آنان مواجه به گونه ای 
که پس از پوشیدن البسه گرم با لبخند رضایت و دعای 
خیر بر لب محدوده را ترک کردند. همچنین با استقبال 
پرسنل این شرکت مقرر گردیده یک دیوار مهربانی دیگر 
نیز در جلوی اداره مرکزی این شرکت راه اندازی گردد و 
به منظور تأمین و توزیع مستمر البسه در میان نیازمندان 
ایستگاه های جمع آوری البسه مازاد در ادارات و واحدهای 
مختلف شرکت راه اندازی و البسه جمع آوری شده در 
دیوارهای مهربانی نصب و به افراد نیازمند واگذار گردد. 
در پایان این گزارش  از کلیه همشهریانی که دارای البسه 
مازاد هستند درخواست شده در این اقدام خداپسندانه و 
انسان دوستانه مشارکت کرده و با هدیه آنها به افراد نیازمند 

شادی و طراوت را به خانواده بی بضاعتان هدیه کنند.

 تقدیر از قاضی نمونه شوراهای 
حل اختالف خوزستان

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
در  خوزستان  استان  اختالف  حل  شوراهای  عمومی 
اختالف  حل  شوراهای  صلح  همایش  دوازدهمین 
المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور  با  و  خوزستان 
احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز 
االسالم  حجت  از  کشور  اختالف  حل  شوراهای  امور 
حسن زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان 
به عنوان قاضی نمونه شورا که وی معاون قضایی رئیس 
کل دادگستری می باشند از ابتدای تشکیل شوراها در 
تمامی امور از قبیل آموزش،حل و فصل دعاوی،صلح و 
سازش و صدور رای بطور منظم و مرتب فعال هستند 

معرفی و از ایشان تقدیر شد.

 سمینار نقش فن بازار های 
منطقه اي در توسعه تكنولوژي 

کشور در اراك برگزار شد
فن  نقش  سمینار  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراك- 
بازار های منطقه اي در توسعه تکنولوژي کشور با حضور 
تئاتر  آمفي  سالن  محل  در  دانشگاهیان  و  صنعتگران 
دانشگاه صنعتي اراک برگزار شد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت شهرک های صنعتي استان مرکزي در این سمینار 
که در حاشیه جشنواره منطقه اي رویش کوهرنگ با حضور 
نخبگان استان های اصفهان، قم، چهار محال بختیاري و 
دانشگاه  و  استان  نخبگان  بنیاد  همکاري  با  و  مرکزي 
بازار های  فن  جایگاه  و  نقش  شد،  برگزار  اراک  صنعتي 
منطقه اي در تبادالت فناوري کشور و نحوه ارتباط موثر 
دانشگاه و صنعت مورد بررسي و تاکید قرار گرفت.در این 
سمینار پریدري معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
مرجع  تنها  قانون  طبق   : گفت  مرکزي  استان  صنعتي 
قانوني انتقال تکنولوژي دفاتر فن بازارها مي باشند که 
اینک  را گذرانده و هم  ترویج  خوشبختانه دوره مراحل 
بازارها  فن   : کرد  تاکید  قراردارند.وي  توسعه  مرحله  در 
از مهم ترین مسیر های ارتقاء، انتقال و توسعه تکنولوژي 

صنایع هستند که باید به آنها توجه جدي شود.

کوهنوردان و اسكی بازانی که از 
میان برف و کوالك نجات یافتند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- شب گذشته 12 نفر 
کوهنورد و اسکی باز در ارتفاعات منطقه رزان در میان 
برف و کوالک گرفتار شده بودند که توسط راهداران نجات 
یافتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
استان قزوین،  رییس اداره راه و شهرسازی طارم با اشاره 
به ارتفاع قابل توجه برف در منطقه طارم استان قزوین 
گفت: 12 نفر کوهنورد اسکی بازی که برای منظور تمرین 
و کوهپیمایی به منطقه رزان آمده بودند به علت برف و 
کوالک شدید در منطقه محاصره شدند. مهندس ابراهیم 
آبادی افزود: راهداران به کمک تجهیزات و ماشین آالت 
پس از بازگشایی کامل مسیر آن ورزشکاران را به راهدار 
خانه منتقل کردند. این مسئول با اشاره به تعداد مناطق 
برف گیر در بخش طارم اظهار داشت: به دلیل  وزش باد 
شدید در گردنه شفیع عملیات برفروبی و نمک پاشی و 
بازگشایی مسیرهای ارتباطی اردک، عباس آباد، چوقور و 

چمن آباد همچنان ادامه دارد. 

اخبار

معاونت  سرپرست  فالح-  اسد  تبریز- 
الملل  بین  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
ایجاد  گفت:  شرقی  آذربایجان  استانداری 
ضرورت های  از  )کارگو(  هوایی  بار  پایانه 

ما  به گزارش خبرنگار  گمرک سهالن است. 
تودیع  آیین  در  محمدزاده  احمد  تبریز،  در 
با  آذربایجان شرقی  گمرکات  ناظر  معارفه  و 
استان  اقتصاد  سهالن  گمرک  که  این  بیان 
را متحول می کند، گفت: باید موانع موجود 
در مسیر ایجاد کارگو هر چه زودتر برداشته 

شود. 
ایران  گمرک  همکاری  از  قدردانی  با  وی 
دستگاه  به  تبریز  گمرک  تجهیز  زمینه  در 
بازرسی مسافری )ایکس ری(، خواستار تداوم 
به  نودوز  گمرک  تجهیز  زمینه  در  همکاری 

این دستگاه برای کامیون ها شد. محمدزاده 
با بیان این که امکانات گمرکی ما نسبت به 
گفت:  است،  ضعیف  نخجوان  و  ارمنستان 
تردد  همین موضوع موجب شده محدودیت 

شبانه برای اتوبوس های ما لحاظ شود. 
مسئوالن  که  این  به  اشاره  با  همچنین  وی 
صورت  توافق های  طبق  نخجوان  جمهوری 
را حل  صدرا  گمرک  راه  مشکل حق  گرفته 
ما  که  است  حالی  در  این  افزود:  کردند، 
نتوانسته ایم به وعده ای که در زمینه انجام 
ایم  خدمات گمرکی در روزهای جمعه داده 

انجام  زمینه  در  پایان  در  وی  کنیم.  عمل 
از  برای صادرات حالل ها  آزمایش های الزم 
طریق گمرک های استان اعالم آمادگی کرد. 
دراین آیین از خدمات 2.5 ساله ناصر نوروزی 
ایران،  با حکم رئیس کل گمرک  قدردانی و 
علی اصغر عباس زاده به عنوان ناظر گمرکات 
تبریز  گمرک  کل  مدیر  و  شرقی  آذربایجان 
گمرک  مسئولیت  زاده  عباس  شد.  معرفی 
به  همچنان  و  داشت  اختیار  در  را  سهالن 
عنوان سرپرست این گمرک هم انجام وظیفه 

خواهد کرد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با ورود سامانه 
هوای سرد و کاهش شدید دمای هوا در روز های اخیر،معاون 
نظارت بر بهره برداری  شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
و کنتور های آب  لوله  احتمال یخ زدگي  به  گلستان نسبت 
براي  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  و  داد  هشدار  مشترکین  به 
جلوگیري از آسیب های احتمالي به این تاسیسات را در فصل 

زمستان توسط مشترکین روستایی ضروري دانست.   
با  این شرکت  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون  هرمزی  بهزاد 
اشاره به آغاز فصل سرما و کاهش شدید دما ی هوا و احتمال 
مشترکین  از  آب  کنتور های  و  روباز  لوله های  ترکیدگي 

خواست تا نسبت به استفاده از پوشش های مناسب از جمله 
براي عایق بندي کنتورها و  و...  پشم شیشه، موکت، گوني 
لوله های روباز اقدام نمایند.وی افزود: بیشتر موارد یخ زدگي 
لوله های آب در حیاط منازل  و  به کنتور  تاسیسات مربوط 
مي باشد که با عایق بندی مناسب از سوي روستائیان عزیز 

به راحتي قابل پیشگیري است.
وی تصریح کرد: عایق نمودن اطراف کنتور به وسیله پشم 
محفظه  در  مصنوعي  الیاف  سایر  و  گوني،موکت  شیشه، 
از جمله  باز  لوله های آب در فضاي  کنتور« و »عایق بندي 
اقداماتي که روستائیان مي توانند در خصوص پیشگیري از 

وي  دهند.  انجام  منازلشان  کنتور های  و  ها  لوله  زدگي  یخ 
اقداماتي  انجام  از  زدگي  یخ  بروز  زمان  در  گفت:  ادامه  در 
همچون  »ریختن آب جوش روي کنتور« و »یا استفاده از 
حرارت مستقیم به منظور یخ زدایی« جدا خودداري نمایند 
و در صورت بروز هرگونه مشکالت نسبت به پیگیری موضوع 
از طریق مدیریت امور آب و فاضالب روستایی شهرستان های 
تابعه اقدام نمایند. هرمزی ضمن اشاره به لزوم جلوگیري از 
هدر رفت آب در تمام فصول سال تاکید کرد: از باز گذاشتن 
آب  لوله های  و  شیر  زدگي  یخ  از  جلوگیري  براي  آب  شیر 

بپرهیزید.

راه اندازی پایانه بار هوایی در گمرك سهالن ضروری است؛

گمرک سهالن اقتصاد آذربایجان شرقی را متحول می کند

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان هشدار داد؛

با ورود سامانه هوای سرد و کاهش دمای هوا و احتمال یخ زدگی لوله و کنتورهای آب

گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تأسیس  سالگرد  پنجاهمین  گرامیداشت  آیین  در 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که جمعی از 
پیشکسوتان هم حضور داشتند با تقدیر از زحمات 
این  مدیرعامل  اولین  عنوان  به  حجازی  مهندس 
شرکت از زمان تأسیس، ایشان را به عنوان پدر آب و 

فاضالب نوین ایران نامگذاری کرد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،  مهندس هاشم 
امینی با تأکید بر اینکه وظیفه ماست که در تکریم 
و احترام به بازنشستگان و بزرگترهای شرکت آب و 
فاضالب کوشا باشیم اظهار داشت : بدون نگاههای 
جناحی و سیاسی خود را سنگ زیرین آسیاب قرار 

می دهیم و از این عزیزان تقدیر می کنیم.
وی افزود : هر فردی در هر سمتی که در این شرکت 
بوده و در امر سقایی خدمت رسانی کرده است در 
خور و شایسته تقدیر است و امیدواریم در عقبی هم 
عملکرد ساقیان مردم اصفهان مورد پذیرش حضرت 

حق قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اعالم اینکه ما امروز میزبانی عصاره 50 سال خدمت 
رسانی آب و فاضالب مردم اصفهان را بر عهده داریم 
خطاب به حضار گفت : ما میراث دار تجربیات شما 
هستیم و امیدواریم در راه اعتال و تکوین شرکت آب 

و فاضالب کوشا باشیم.
امینی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان گفت : در سال 1369 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان اولین 
شرکت در کشور به واسطه پیشینه ای که در صنعت 
داشت تأسیس شد، اما به مرور با توجه به تأسیس 
و  وسعت  جهت  به  استانها،  بقیه  در  شرکت  این 
گرفتاریهایی که داشت، عملکردش استمرار یافت و 
امروز این شرکت جایگاه خوبی را در بین شرکتهای 

آب و فاضالب کشور دارا است.
امینی تصریح کرد : امروز در شرایطی هستیم که 50 
سال از زمان استفاده از تأسیسات می گذرد و نیم 
قرن است که این تأسیسات خدمات می دهند و قطعاً 
دچار استهالک شده اند ولی با وجود این موضوع با 
تالش شبانه روزی پرسنل این مشکالت مرتفع شده 

و به خوبی به مردم خدمت رسانی می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
رودخانه  پی  در  پی  خشکسالیهای  پیرامون  ادامه 
زاینده رود نیز گفت : با اینکه یکی از حیاتی ترین 
نقاط آب رسانی که همان چاههای فلمن هستند 
خشک شده و سال گذشته از طرف وزارت نیرو اعالم 
شد که اصفهان در وضعیت قرمز به سر می برد اما 
با تالش پرسنل خدوم این شرکت توانستیم بهترین 
خدمات را به مردم به صورت تمام و کمال بدهیم.  
وی بیان داشت : در بحث انعقاد قراردادهای سرمایه 
گذاری این شرکت در شرایط خوبی به سر می برد و 
تاکنون 700 میلیارد تومان قرارداد فاینانس داخلی و 

خارجی بسته ایم.
چندسال  این  در  اینکه  اعالم  با  همچنین  امینی 
بیش از 100 مورد نشتی و حادثه لوله داشتیم ولی 
با تالش کارکنان این شرکت مشکلی پیش نیامد و 
به خوبی توانستیم مسائل را رفع کنیم و جا دارد در 
شرایطی که اصفهان در شرایط کم آبی به سر می برد 
از زحمات همه افرادی که تالش کردند تشکر کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که امروز توانسته 
باشیم قطره ای هرچند کوچک میراث دار امینی در 
جهت حفظ امانتی که به ما سپردید باشیم و در هر 
خانه ای احترام را نهادینه کنیم تا جامعه ما الهی 

شود.
مهندس حجازی اولین 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :
تأسیس شرکت آب و فاضالب نقش مؤثری در 

کاهش مرگ و میر کودکان داشت
و  آب  شرکت  مدیرعامل  اولین  حجازی  مهندس 
فاضالب استان که از سال 44 تا 56 مدیریت شرکت 
پنجاهمین  به عهده داشت در گرامیداشت  را  آبفا 
سالگرد تأسیس این شرکت گفت : زمانی که به من 
پیشنهاد شد که به اصفهان بیایم تا مدیریت شرکت 
آب و فاضالب تازه تأسیس شده را برعهده بگیرم 
و قدرتی  استعداد  بودم که  واقف  امر  این  به  چون 
خاص در مردم این منطقه نهفته است این مسئولیت 
را پذیرفتم به لطف خدا و با توانایی ویژه مردم این 
منطقه توانستم راه حل بسیاری از مشکالت را بیابم.

وی افزود : موفقیتی که دوران مدیریت آبفا استان 
اصفهان داشتم یکی از دالیل آن ارتباط تنگاتنگ با 
مردم بوده است و ارتباط با مردم نقش بسیار مهمی 

در غلبه بر تنگناها داشت.
تأسیس  از  قبل  تا  اینکه  بیان  با  مهندس حجازی 
شرکت آب و فاضالب آمار مرگ و میر میان بچه های 

گروه سنی 5 تا 8 ساله بسیار باال بود خاطرنشان 
تأسیس  از  قبل  تا  ارومیه  و  اصفهان  در   : ساخت 
شرکت آبفا مرگ و میر کودکان بسیار باال بود که 
خوشبختانه با ایجاد و گسترش صنعت آب و فاضالب 
که توسعه بهداشت و سالمت مردم را به همراه داشت 
آمار مرگ و میر بسیار کاهش یافت این درحالیست 
که یکی از مؤلفه های شاخص برخورداری از بهداشت 

چگونگی آمار مرگ و میر کودکان است.
به  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  سابق  مدیرعامل 
صمیمیت و حمیتی که میان کارکنان در سالهای 
ابتدایی تأسیس شرکت بود اشاره کرد و اظهار داشت 
: در آن زمان میان کارکنان صمیمیت ویژه ای وجود 
داشت به طوریکه کارکنان اعم از زن و مرد با عشق 
و عالقه به کار ادامه می پرداختند همچنین در کنار 
از  برخی  مددکاری  گروه  تشکیل  با  اداری  وظایف 

مشکالت کارگران شرکت را برطرف می کردند.
لطف  را  خلق  به  توفیق خدمت  مهندس حجازی 
الهی برشمرد و تصریح کرد : مدیران باید بدانند لطف 
خداوند شامل آنها شده که توفیق خدمت به خلق را 
داشته اند بنابراین مدیران باید از این فرصت نهایت 
تالش را در جهت جلب رضایت مردم به خرج دهند.

مشاور وزیر نیرو :
صنعت آب و فاضالب کشور همچنان خواهان 

رشد همه جانبه آبفا اصفهان است
دکتر غالمرضا منوچهری مشاور وزیر نیرو در گرامیداشت 
پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت : استان اصفهان به لحاظ برخورداری از 
پتانسیل های هنری و مدیریتی توانسته در سالهای اخیر 
به رشد کمی و کیفی قابل توجهی در صنعت آب و 

فاضالب در کشور دست یابد.
وی به پیشرفت های آبفا استان اصفهان اشاره کرد 
و خاطرنشان ساخت: در سالهای اخیر شرکت آبفا 

اصفهان توانست کاهش هدررفت آب، افزایش کیفی 
آب، ارتقای کیفی تصفیه فاضالب مطابق با استاندارد، 
کاهش هزینه ها، مهار حوادث بزرگ، غلبه بر بحران ها 
را به خوبی انجام دهد و به موفقیت های قابل توجهی 
این مهم  آورد که  در زمینه های ذکر شده بدست 
ناشی از خالقیت و ابتکار و تالش بی وقفه اصفهانی ها 

می باشد .
مشاور وزیر نیرو رشد کمی و کیفی فعالیت های آبفا 
را بسیار قابل توجه برشمرد و اعالم نمود: آبفا اصفهان 
از ظرفیت باالی نیروی انسانی متخصص و متعهد 
در  مؤثر  بسیار  نقش  عامل  همین  است  برخوردار 
موفقیت آبفا اصفهان داشته که منجر شده است که 
این شرکت در بسیاری از زمینه ها به پیشرفت های 
قابل توجهی دست یابد بر این اساس به نظر می رسد 
دیگر شرکت ها باید از ظرفیت و توانایی آبفا اصفهان 
استفاده نمایند تا آنها هم بتوانند در توسعه صنعت 
آب و فاضالب موفق شوند و نیز با الگو برداری از 
ارتقا و توسعه  آبفا اصفهان زمینه های  فعالیت های 

صنعت آب و فاضالب در کشور را فراهم نمایند.
مدیرعامل سابق شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد 
: صنعت آب و فاضالب در کشور رشد همه جانبه 
و سیر صعودی پیشرفت آبفا اصفهان را بدون وقفه 
این شرکت  در  امر  باید مسئوالن  و  است  خواهان 
از نیروهای خالق و مبتکر بر  با استفاده  همچنان 
اکنون  هم  که  چرا  نمایند  غلبه  موجود  مشکالت 
کشور  در  مشکالت جدی  از  یکی  آبی  کم  بحران 
است پس باید با حفاظت از منابع آبی اعم از آبهای 
آبی  منابع  از  صیانت  بر  عالوه  زیرزمینی  سطحی، 
امیدوار بر کاهش تبعات بحران کم آبی بوده و نیز 
توجه بر اقتصاد آب که همان واقعی کردن نرخ آب بها 
است تأثیر بسزایی در ارتقای سطح خدمات صنعت 

آب و فاضالب دارد.
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