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سفر به کویر مصر ایران
ش�هر زیبای گالس�کو ب�ا آن مردمان 
زن�ده دل و ص�د البت�ه خسیس�ش، 
پایتخت اسکاتلند است و بزرگ ترین 

شهر اسکاتلند. این شهر در دو سوی رود کالید توسعه یافته 
که از س�مت غرب به اقیانوس اطلس ش�مالی می ریزد. در قرن 
۱۹میالدی شهر گالسگو به عنوان دومین شهر بزرگ امپراتوری 

بریتانیا شناخته می شد. 
این ش�هر در س�ال ۱۹۹۰ به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا و در 
س�ال ۱۹۹۹ به عنوان ش�هر برتر بریتانی�ا در معماری و طراحی 

برگزیده ش�د. گالس�کو پس از لن�دن بزرگ ترین مرکز 
خرید بریتانیاست و مارک مشهوری مانند ورساچه...

تماش�ای س�قف آسمان ش�ب، زیر نور 
م�اه، تنف�س نس�یم ش�بانه و صدای 
هس�تند  لذت های�ی  جیرجیرک ه�ا 
ک�ه ش�اید در دنی�ای ام�روز خیل�ی 

س�خت بش�ود آنها را به دس�ت آورد. چند نفر از ما آن روزگاری 
را که ش�ب های تابس�تان زیر نور ستاره ها در پش�ت بام خانه ها 

می خوابیدی�م را ب�ه یاد دارند؟ ش�ب هایی که ش�اید نور 
ستاره ها امان نمی داد تا پلک های مان را روی هم بگذاریم. 

گالسکو؛ شهر تارتان های 
چهارخانه

خوابیدن زیر
 سقف آسمان

۱۰
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روس��تای مص��ر ی��ا کویر مص��ر در قلب 
کویر های ای��ران در ۴۵ کیلومتری ش��رق 
شهرستان جندق و در ۳۰ کیلومتری شمال 
شهرستان خور از توابع استان اصفهان قرار 
دارد. موقعی��ت جغرافیایی روس��تا ۳۴/۰۴ 
ش��مالی و ۵۴/۴۷ شرقی اس��ت. روستای 
مصر با حدود 12۰ نف��ر جمعیت در میان 
ش��ن های روان کوی��ر مرکزی ای��ران قرار 
دارد. این روس��تا ای��ن روزها از مهم ترین و 
جذاب تری��ن مناطق گردش��گری ایران به 
حساب می آید و نام دریای شنی کویر مصر 
برای بس��یاری از طبیعت گردان آشناست. 
مصر به همراه دو روس��تای بس��یارکوچک 
دیگر به نام های امیرآب��اد و فرحزاد دریک 
خ��ط ش��مالی– جنوب��ی به ط��ول حدود 

۶ کیلومتر واقع شده اند. 
کویر مصر ایران، توس��ط رشته کوه هایی 
از جانب غرب، جنوب غرب و جنوب شرق 
محاصره ش��ده است که بخش��ی از سلسله 
جب��ال کوه های ف��ات مرکزی ای��ران به 
حس��اب می آید. این کوی��ر در گودال هایی 
طبیع��ی در کوهپایه های این کوه، تپه های 
ماسه ای زیبایی را تش��کیل داده که هدف 
گردش��گری و کویر نوردی اس��ت. روستای 
مصر به دلیل ق��رار گرفتن در جنوب کویر 
ب��زرگ دارای آب و ه��وای گرم و خش��ک 
اس��ت. مردم روس��تای مصر در س��ال های 
اخیر و به خصوص در ایام گردشگری بیشتر 
به مش��اغل مربوط به اس��کان و خدمات به 

مس��افران مصر می پردازند. ش��هرت کویر 
مص��ر زندگی آنان را نیز تغییر داده اس��ت. 
آنه��ا پیش از این بیش��تر به کش��اورزی و 

دامداری مش��غول بودند و در کنار کاش��ت 
زعفران و گندم به پرورش شتر نیز اشتغال 

داشتند. 

جغرافیدان  گابری��ل،  آلفون��س  دکت��ر 
 )1982 )متول��د  اتریش��ی  جهانگ��رد  و 
می گوید: »کویر کس��ی را که یک بار اسیر 

افسونش ش��ده باش��د هرگز رها نخواهد 
کرد.« این جمله ای اس��ت که پس از سفر 
ب��ه کویر مصر ای��ران به آن ایم��ان پیدا 

سفر به کویر مصر ایران
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خواهید کرد. افس��ون آس��مان کویر مصر 
ت��ا پایان عمرتان بارها و بارها ش��ما را به 

آنجا خواهد کش��ید. 

وجه تسمیه کویر مصر
چندین س��ال پیش بنیانگذار روس��تای 
مص��ر ف��رد س��رمایه داری به نام یوس��ف 

بود که به ش��بانی و چراندن گوس��فندان 
می پرداخت. عمر این روس��تا شاید بیشتر 
از 1۰۰ س��ال نباش��د، اما هم��ه آن را به 

ن��ام مزرعه یوس��ف می ش��ناختند تا آنکه 
قنات های روس��تا خش��ک و کم آب شد و 
یوس��ف را مجبور به حفر چاه با موتورهای 

دیزل��ی انگلیس��ی کرد. چند س��ال بعد از 
بهره برداری از این چاه، دوباره س��فره های 
زیرزمینی آب پایین تر رفت تا اینکه یوسف 
چ��اه عمیق تری را در کویر مصر حفر کرد، 
به همین دلیل اهالی روس��تاهای همجوار، 
این روس��تا را »چ��اه دراز« نامیدند. اما از 
آنجا که یوس��ف این نام را دوست نداشت 
از اهالی خواس��ت چون نام وی یوس��ف و 
داس��تان یوس��ف پیامبر نیز در س��رزمین 
مصر اتفاق افتاده بود از آن به بعد نام این 
روس��تا را مصر بنامند. اهالی روستا نیز از 
آنجا که برای یوس��ف احترام زیادی قائل 

بودند، این روستا را »مصر« نامیدند. 

شترسواری در روستای مصر 
وجود چاه آب عمیق، سرس��بزی منطقه 
بیابان��ی و کش��ت درخ��ت گ��ز و... جهت 
جلوگی��ری از جابجای��ی ش��ن های روان، 
بل��وار ب��ه ع��رض ح��دود ۵۰ مت��ر داخل 
روس��تا، وجود خانه های کویری و بازسازی 
آنها جهت اس��کان توریست، موتور سواری، 
شترس��واری در کویر مصر و از همه مهم تر 
وجود نیزارهایی وسیع و سرسبز در فاصله 
۵ کیلومتری روستای مصر و وجود تپه های 
شنی در اطراف آن از جمله عواملی هستند 

که باعث جذب تورهای کویر شده است. 
آس��مان کوی��ر چن��ان به ش��ما نزدیک 
اس��ت که ح��س می کنید اگر دس��ت تان 
را دراز کنی��د می توانی��د س��تاره ای از آن 
بچینید. این آسمان خیره کننده تنها مورد 
عاقه چش��مان غیر مسلح نیس��ت، چرا که 
ستاره شناسان هم می توانند در تمام فصول 
سال بدون هیچ مانعی در روستای مصر به 
تماشای ستارگان بنش��ینند. از دیگر نقاط 
دیدنی این منطقه می توان به دریاچه نمک 
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خور و کویر طبق��ه واقع در ۵۰ کیلومتری 
جاده خور � طبس، روستای گرمه، روستای 
محمدآب��اد کوره گز، روس��تای عروس��ان، 
روستای فرحزاد، جاده کاروان گذر عروسان 
� بیدس��تان، ج��اده آف رود ابراهیم زهرا، 

ریگ کله و کویر مرکزی اشاره کرد. 
ام��ا از دیدنی های اطراف روس��تای مصر 
می ت��وان ب��ه چال س��لکنون، نی��زار مصر، 
دریاچه نمک سلکنون، تخت عباسی، تخت 
عروس و رمل های ماس��ه ای اطراف روستا 
اش��اره کرد. رمل ها اصلی ترین جاذبه کویر 
مصر هستند. پشته های شنی از ماسه روان 
که تا پشت دیوار خانه های روستایی سرک 
کش��یده اند. تجربه تماش��ای وس��عت زرد 
رن��گ رمل ها در کویر مص��ر تجربه ای از به 
یادماندنی تری��ن چیزهای��ی خواهد بود که 
چشم هر انسانی با سفر به کویر مصر ایران 

می تواند ببیند. 

دریاچه نمک سلکنون و چال سلکنون 
کویر مصر

چ��ال س��لکنون در موقعی��ت۳۴۰۷1۵ 
ش��مالی و  ۵۴۴۶۶۶ جنوب��ی در اس��تان 
اصفه��ان، در جنوب کویر ب��زرگ مرکزی 
ایران و در ش��مال روستای مصر واقع شده 
اس��ت. چال ها به مناطقی اطاق می ش��ود 
که نس��بت به مناطق اط��راف دارای ارتفاع 
کمت��ری هس��تند و حال��ت فرورفتگی در 
زمی��ن دارند. چ��ال س��لکنون فرورفتگی 
زیبایی اس��ت که توس��ط تپه های ش��نی 
محصور شده و مناظر زیبایی را پدید آورده 
اس��ت. در قس��مت درونی چال س��لکنون 
بات��اق کوچک��ی وج��ود دارد، زمین های 
دیواره چال پوش��یده از س��نگریزه و دارای 
ش��یبی مایل در حدود ۳۰ درجه است. در 

کف فرورفتگی جنس خاک تیپیک مناطق 
کویری و از جنس خاک های قلیایی اس��ت. 
کف گ��ودال فاقد هرگونه پوش��ش گیاهی 
اس��ت و تپه های ماس��ه ای پراکن��ده ای در 
آن به چش��م می خ��ورد. عل��ت نامگذاری 

این منطق��ه به س��لکنون، س��یل ویرانگر 
س��ال 1۳۵۵ روستای مصر بوده که در این 
منطقه دریاچه عظیمی ایجاد کرده اس��ت. 
لغت س��لکنون ساده شده لغت سیل کنون 

است که به این منطقه اتاق می شود. 

نیزار روستای مصر
نی��زار مصر در ش��ش کیلومتری ش��مال 
ش��رقی روس��تای مصر و دوکیلومتری شرق 
روس��تای فرحزاد در ش��مال ش��رقی استان 
اصفهان واقع شده است. موقعیت جغرافیایی 

نیزار  ۵۴۴8 جنوبی و  ۳۴۰۵ شمالی است. 
محصور ش��دن نیزار توسط ش��ن های روان، 
جل��وه منحصر ب��ه فردی به آن داده اس��ت. 
این نیزار آبش��خور اصلی حیات وحش کویر 
منطقه است، ارتفاع نی ها در پاره ای از موارد 
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به چهار متر هم می رس��د. ای��ن نیزار مکان 
مناس��بی برای عکاسی از حیات وحش کویر 
مصر است. علت پیدایش این نیزار و چشمه 
آن س��یل ویرانگر روس��تای مصر در س��ال 
1۳۵۵ بوده که باع��ث ایجاد دریاچه بزرگی 
در م��کان نیزار فعلی ش��ده اس��ت. دریاچه 
مذکور به مرور زمان خش��ک ش��ده اس��ت 
ولی مس��یر آب ایجاد ش��ده در زیر ماسه ها 
و زمین های این منطقه موجب ش��ده است 
که پساب کش��اورزی روستای امیر آباد پس 
از نف��وذ به الیه های زمی��ن، در منطقه نیزار 
مجددا به سطح زمین بیاید و باعث ایجاد این 
نیزار شود. آب نیزار پس از آمدن به سطح و 
طی مس��افتی در حدود دو کیلومتر مجددا 
در زیر الیه های ماس��ه فرومی رود و بار دگر 
در منطقه دریاچه نمک س��لکنون به سطح 
می آید. با این تفاوت که به علت ش��ور بودن 
زمین های دریاچه، آب بسیار شور می شود به 
نحوی که در پایین دس��ت دریاچه مسیر نهر 

ایجاد شده کاما پوشیده از نمک است. 

کویر طبقه یا دریاچه نمک خور
کوی��ر طبق��ه ی��ا دریاچ��ه نم��ک خور 
بزرگ ترین دریاچه نمک فصلی ایران است. 
زمین نمکی این منطقه باعث ش��ده که از 
هرگونه پوش��ش گیاهی و زندگی جانوری 
خالی باش��د. اما شکل ش��گفت انگیز کویر 
طبقه آن را به جاذبه ای ش��گفت انگیز بدل 
کرده اس��ت. زمی��ن کویر طبقه پوش��یده 
از اش��کال پن��ج ضلع��ی نم��ک اس��ت که 
در زمس��تان و ب��ا مخلوط ش��دن با خاک 
رس به رنگ س��یاه و در تابس��تان به رنگ 
سراسر س��فید درمی آید. نمک این دریاچه 

قدیمی ترین نمک سراسر ایران است. 
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شهر زیبای گاسکو با آن مردمان زنده دل و صد البته 
خسیسش، پایتخت اس��کاتلند است و بزرگ ترین شهر 
اسکاتلند. این شهر در دو سوی رود کاید توسعه یافته 
که از س��مت غرب به اقیانوس اطلس شمالی می ریزد. 
در قرن 19میادی شهر گاسگو به عنوان دومین شهر 

بزرگ امپراتوری بریتانیا شناخته می شد. 
این شهر در س��ال 199۰ به عنوان پایتخت فرهنگی 
اروپا و در س��ال 1999 به عنوان ش��هر برتر بریتانیا در 
معماری و طراحی برگزیده ش��د. گاسکو پس از لندن 
بزرگ ترین مرکز خرید بریتانیاس��ت و مارک مشهوری 
مانند ورساچه نخستین فروشگاه اختصاصی خود را در 
این شهر تاسیس کرده است. گاسکو به همراه دوبلین 
و پاریس سه ش��هر اروپایی هستند که در روز ولنتاین 
لقب شهر عشق را یدک می کشند، آن هم به این دلیل 
که بقایای ولنتاین قدیس در کلیس��ایی در این ش��هر 
نگهداری می ش��ود. از اهالی گاس��کو همواره به عنوان 

یکی از صمیمی ترین مردم بریتانیا یاد می شود. 

اقتصاد
گاسکو دارای بزرگ ترین اقتصاد در کشور اسکاتلند 
و س��ومین از لحاظ متوسط س��رانه درآمد در انگلیس 
اس��ت. بس��یاری از ش��رکت های بزرگ تولیدی در این 
شهر دفتر داشته و با توجه به سابقه کشتی سازی شهر، 
ش��رکت BAE هنوز کش��تی های خود را در این شهر 
می س��ازد. رشد شهر گاس��کو مدیون صنایع ارتباطی، 
توریستی، فروشگاهی، بنگاه های مالی و خدماتی است. 
شهر گاسکو از خاستگاه های انقاب صنعتی در قرن 
18 و 19میادی اس��ت. جیمز وات، مخترع موتور بخار 
و جوزف بلک، کاش��ف دی اکس��یدکربن و معلم جیمز 

وات، هردو از مشاهیر این شهر هستند. در دوره انقاب 
صنعتی، گاس��کو به خاطر سابقه تجارت دریایی و دارا 

بودن دانش��گاه به بزرگ ترین مرکز ساخت ماشین های 
سنگین مانند کشتی و لکوموتیو در جهان تبدیل شد. 

رونق تجارت و صنعت و رش��د اقتصادی سریع منجر 
به رش��د جمعیت و توسعه شهر ش��د و این شهر را به 
دومین ش��هر امپراتوری بریتانیا و چهارمین شهر بزرگ 
اروپ��ا بعد از لندن، پاریس و برلین تبدیل کرد. خدمات 
ش��هری و عمومی گاس��کو در این دوره توسعه زیادی 
پی��دا کرد به ط��وری که این ش��هر دارای قدیمی ترین 

متروی جهان بعد از بوداپست و لندن است. 
 سیس��تم راه آهن زیرزمینی یا متروی گاس��کو که 
به صورت یک بیضی س��اخته ش��ده، هسته اصلی شهر 
را در ش��مال و جن��وب رود کای��د پوش��ش می دهد. 
همچنی��ن در کش��ور بریتانی��ا ش��هر گاس��کو دارای 
گس��ترده ترین ش��بکه حمل و نقل راه آهن درون شهری 
بعد از لندن اس��ت. ش��هر گاس��کو از قرون وسطی تا 
س��ده 1۷میادی تغییرات بزرگ��ی به خود دید؛ از یک 
روس��تای معمولی ح��ول رود کاید و کلیس��ای جامع 
تبدیل به دومین ش��هر بزرگ امپراتوری بریتانیا ش��د. 
در س��ده 1۵ میادی، بنیان گذاری دانش��گاه گاسکو 
به رشد س��ریع ش��هر انجامید و باعث شد گاسکو در 
دوره موس��وم به دوره روشنگری اسکاتلند نقش بزرگی 
ایفا کند. س��رمایه داران بریتانیایی با کمک دانش فنی، 
کش��تیرانی پیش��رفته و نیروی کار رای��گان برده های 
س��یاه در آمریکای ش��مالی و جزایر کارائیب به کاشت 
محصوالت کشاورزی در ابعادی دست زدند که پیش از 
آن در تاریخ سابقه نداش��ت. این محصوالت کشاورزی 
از جمل��ه توتون و تنباکو در مقادیر کان با کش��تی به 
ش��هرهای غرب بریتانیا خصوصا گاسکو حمل می شد 
و از آنجا به س��ایر کش��ورهای اروپایی و آسیایی صادر 
می شد. ش��هر گاس��کو دارای مراکز خرید بسیاری از 
جمله خیابان بوچنون، مرچنت سیتی، خیابان آرگایل، 

گالسکو؛ شهر تارتان های چهارخانه
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مرکز خرید ایناک و میدان پرنس است. 

جاذبه های گردشگری
جاذبه ه��ای ب��دون ورودی و رای��گان محبوب تری��ن 
مقاصد گردشگری این کش��ور محسوب می شوند و دو 
برابر بیش��تر از س��ایر مقاصد بازدید کننده دارند. قلعه 
تاریخی ادینبورگ با بیش از 1.۴میلیون نفر گردش��گر 
محبوب تری��ن جاذبه اس��کاتلند معرفی ش��ده اس��ت. 
از دیگ��ر مقاصد گردش��گری به باغ وح��ش ادینبورگ ، 
تورهای اتوبوسی، قلعه استرلینگ  و مرکز علم گاسکو 
می توان اش��اره کرد. همچنین موزه ریور ساید گاسکو 
در س��ال 2۰1۴ پذیرای یک میلیون نفر بود. موزه ملی 
اسکاتلند در ادینبورگ همچنان به عنوان برترین مقصد 
گردش��گری کشور اسکاتلند معرفی ش��ده که در سال 
2۰1۴ میزب��ان بیش از 1.۶میلی��ون بازدیدکننده بوده 

است. 

آداب و رسوم
ساکنان این شهر همچون سایر اسکاتلندی های دیگر، 
افرادی میهمان دوس��ت هستند که در خانه  های شان به 
روی دوس��تان و آش��نایان باز اس��ت و هر کسی را که 
بخواهد در زندگی س��اده و با نش��اط  آنها شریک شود 
به آس��انی می پذیرند. این مردمان خوش رو اما خسیس 
که در باب خس��ت آنها لطیفه های زیادی گفته شده و 
براس��اس همین ویژگی بارز، آنها را زبانزد خاص و عام 
کرده است، بس��یار خرافاتی اند. مثا آنها بر این باورند 
که نخس��تین مهمانی که در سال نو )که در این کشور 
به  هاگمنی معروف است( به خانه شما بیاید، بدبختی یا 
خوش��بختی در سال جدید را برای تان به همراه خواهد 
داش��ت. این رس��م عجیب و غریب، نخس��تین قدم نام 

دارد. 
از دیگر خرافات اسکاتلندی ها به ویژه در شهر گاسکو 
اجرای س��رود الدالنگ سین در نیمه شب سال نو است. 
در این شب، بشکه های قیر آتش زده شده در خیابان ها 

غلت داده می ش��وند تا اینچنین س��ال کهنه سوخته و 
سال جدید اجازه ورود یابد. 

چه بخوریم؟ 
بای��د گف��ت در یک خانه معمولی ش��هر گاس��کو، 
غذا های��ی را که سوییس��ی ها یا فرانس��وی ها با دقت 

و حوصل��ه فراوان تهی��ه می کنن��د، نمی توانیم بیابیم. 
اساس��ا اسکاتلندی ها سبزی خوار نیستند و با غذاهایی 
که با گیاهان درس��ت می ش��ود، ناآش��نا هستند و به 
ان��واع گوناگون س��االد نی��ز عاقه ای ندارن��د. کار در 
آش��پزخانه با آرامش و س��ادگی انجام می پذیرد، زیرا 
غذاها بس��یار س��اده اند. البته ای��ن را از نظر نباید دور 

داش��ت ک��ه غذا های اس��کاتلندی، مغ��ذی و لذیذند. 
ماه��ی در این کش��ور، تازه تهیه و س��رو می ش��ود و 
زن��ان خان��ه دار، به جای ماه��ی یخ زده ای ک��ه از راه 
دور آمده باش��د با ماهی ای س��ر و کار دارند که چند 
دقیق��ه پیش از دریا گرفته ش��ده و همین امر در مزه 
مطبوع غذاهای آنها بس��یار موثر است. غذای محبوب 
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مردم اس��کاتلند )ش��وربای جو دو س��ر( اس��ت که به 
ندرت می توان این غذا را در س��ایر کشورهای اروپایی 
یافت. در میان اروپایی ها، اس��کاتلند به سرزمین نان و 
ش��یرینی معروف است، زیرا در این کشور انواع نان ها، 
شیرینی ها و کیک ها تهیه می شود که این امر از عمق 
عاقه مردم این س��امان به انواع شیرینی جات حکایت 
دارد. نان های اس��کاتلندی هر کدام نام خاصی دارد و 

با غذای خاصی نیز صرف می شود. 

موسیقی
مردم گاسکو عادت دارند در شب های بلند زمستان 
گ��رد هم آم��ده و کهن ترین س��رودها و ش��اهکارهای 
ادب��ی کشورش��ان را ب��رای یکدیگ��ر بخوانن��د. اهالی 
نقاط کوهس��تانی این س��امان، هنگام روز شعر و ترانه 
می خوانند. این سرودها حتی به گوش کسانی که زبان 
اسکاتلندی نمی دانند، خوشنوا و زیبا می آید، زیرا لبریز 
از معنی و احساس��ند. مردم گاس��کو همچون س��ایر 
اسکاتلندی ها به سرودهای مذهبی بسیار عاقه مندند. 
آنها وقتی آوازهای مذهبی می خوانند، شنونده حقیقتا 
به ش��ور می آی��د. آنها ع��ادت دارند ترانه ه��ای زیبای 
کشورش��ان را همواره زمزمه کنن��د. بنابراین اگر روزی 
به گاس��کو رفتید و صدای این زمزمه ها را ش��نیدید، 
خیلی تعج��ب نکنید، زیرا هر اس��کاتلندی فطرتا یک 
موس��یقیدان اس��ت حتی اگر در تمام طول عمرش به 

سازهای موسیقی دست نزده باشد. 

دامن معروف اسکاتلندی
خالی از لطف نیس��ت که بدانید مردان اس��کاتلندی 
در مراس��م های ویژه ای دامن می پوش��ند! دامن مردانه 
اس��کاتلندی ها از نوعی پارچه پشمی با چهارخانه های 
رنگین به نام »تارتان« دوخته می ش��ود. در اس��کاتلند 
قدیم رنگ  های آبی، قرمز، س��بز، س��یاه، زرد و قهوه ای 
معمول و موردپس��ند مردم بود و تنوع رنگ  های لباس، 
نش��ان مقام و وضع آدمیان به شمار می رفت. به عنوان 
مث��ال، لب��اس غامان یک رن��گ، ارباب��ان پنج رنگ و 

شهریاران هفت رنگ داشت. 
پارچ��ه تارتان نی��ز دو نوع بود؛ نوع��ی از آن عالی و 
دیگ��ری خش��ن بود. تارت��ان مرغوب ب��رای جامه های 
جش��ن و تارت��ان نامرغوب برای لب��اس کار و جنگ به 

کار می رف��ت. ای��ن پارچه را در اس��کاتلند می بافتند و 
رنگ ه��ای آن را کارگ��ران ورزیده از گل ه��ا و گیاهان 
گوناگ��ون تهیه می کردند. اگرچه در دوره ای پوش��یدن 
ای��ن دامن کوتاه مردانه یا فیابگ ممنوع ش��د ولی بار 

دیگر معمول ش��د و ش��هرت جهانی یافت و امروزه نام 
اس��کاتلند، این نوع دامن کوتاه مردانه را که تنها برای 
مراس��م  و اعیاد خاصی پوشیده می شود در ذهن انسان 

متبادر می سازد. 
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تماش��ای سقف آسمان شب، زیر نور ماه، 
تنفس نس��یم شبانه و صدای جیرجیرک ها 
لذت های��ی هس��تند ک��ه ش��اید در دنیای 
امروز خیلی س��خت بش��ود آنها را به دست 
آورد. چن��د نف��ر از م��ا آن روزگاری را که 
ش��ب های تابس��تان زیر نور س��تاره ها در 
پش��ت بام خانه ه��ا می خوابیدی��م را به یاد 
دارند؟ ش��ب هایی که ش��اید نور س��تاره ها 

ام��ان نمی داد تا پلک های م��ان را روی هم 
بگذاریم. اما امروزه در کانشهرها به دالیل 
زیادی نمی ش��ود این ح��س را تجربه کرد. 
البت��ه اماکن و هتل هایی هس��تند که این 

حس را برای شما تداعی می کنند. 

اقامتگاه جنوب آفریقا
داش��تن ی��ک خانه درخت��ی در کودکی 

همیش��ه آرزوی بیش��تر م��ا بوده و ش��اید 
هنوز هم هست. در جنوب آفریقا یک خانه 
درختی وجود دارد که می تواند این آرزوی 
دیرینه را حتی برای یک شب هم که شده 
برآورده کند. در این اقامتگاه ش��ب، زمانی 
ک��ه روی تخت زیبا و راحت خود مش��غول 
استراحت هستید این امکان را دارید تا در 
اطراف تان  بی شمار  کهکشان ها، ستاره های 

را ببینی��د و بش��مارید. جایی ک��ه صبح با 
طل��وع آفت��اب از خواب بیدار می ش��وید و 
ش��روع ی��ک روز کاری در می��ان حیوانات 
را ب��ه چش��م می بینی��د. در ای��ن اقامتگاه 
رویایی ۵ س��تاره، دو نف��ر می توانند اقامت 
داشته باش��ند. اقامتگاه برق ندارد و تنها با 
ش��مع و آتش روشنایی اش تامین می شود، 
همچنین هزینه هر شب اقامت برای هر نفر 

حدود ۳8۰ دالر است. 

اقامتگاه ایتالیا
ت��ا به ح��ال به ای��ن فک��ر کرده اید که 
چق��در هیجان انگی��ز و خوب می ش��د اگر 
س��قف خانه خود را با زدن یک دکمه کنار 
می زدید و زیر س��قف آس��مان استراحت 
می کردی��د. ای��ن ای��ده در ی��ک هتل در 

خوابیدن زیر سقف آسمان
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ایتالی��ا به نام L’Albereta عملی ش��ده 
اس��ت. هتلی که س��قفش طوری طراحی 
ش��ده که با زدن یک دکم��ه کنار می رود 
و مهمانان می توانند زیر س��قفی از ستاره، 
ش��ب را صبح کنند. زمانی که سقف کنار 
می رود می توانید از نس��یم خوش��ی که از 
باغ انگور هتل می وزد لذت ببرید. در کنار 
این مورد که هت��ل را خاص می کند تمام 
م��وارد دیگری که برای ی��ک اقامت مملو 
از آرامش نیاز اس��ت در ای��ن هتل وجود 
دارد؛ مبلمانی مجلل و قدیمی، حمام هایی 
س��اخته ش��ده از س��نگ مرمر، استخر و 
جکوزی برای مهمانان فراهم است. هزینه 
هر شب اقامت در اینجا برای هر نفر حدود 

21۰دالر است. 

اقامتگاه تایلند
ی��ک خان��ه درخت��ی دیگ��ر، جایی که 
می توانید ب��رای چند روز کام��ا ارگانیک 
زندگی کنید. وجود برکه ها و رودخانه هایی 
اط��راف این هتل، اقامت ش��ما را رویایی تر 
می کند. هزینه هر شب اقامت برای هر نفر 

حدود 1۰8دالر است. 

اقامتگاه کنیا
ی��ک اقامتگاه دیگ��ر در آفریقا، جایی در 
نزدیکی شهر کوچکی به نام الکیپیا در کنیا، 
جای��ی که مهمانانش می توانند از اقامت در 
فضای باز به خوب��ی لذت ببرند و تجربه ای 
داش��ته باش��ند که در هیچ ج��ای دیگر به 
دس��ت نمی آورند. این مکان شامل چندین 
ات��اق اس��ت که تنها ب��ا اس��تفاده از چوب 
س��اخته ش��ده اند و منظره ای وصف نشدنی 
را برای ش��ما به ارمغان می آورند. زمانی که 

در حال استراحت هستید، حیوانات کمیاب 
آفریقای��ی زیر پای ش��ما در حال حرکتند. 
هزینه هر ش��ب اقامت ب��رای هر نفر حدود 

2۰۰دالر است. 

اقامتگاه سنت لوسیا
یک هت��ل بس��یار لوکس با چش��م انداز 
دریای کارائیب و تپه های آتشفشانی، جایی 
برای لمس آرامش. این هتل دارای ۳2 اتاق 

است. طراحی آن طوری است که به محیط 
زیس��ت کوچک ترین صدمه ای وارد نشود، 
حت��ی در کوچک تری��ن و کمترین مصالح 
ب��ه کار رفته نی��ز این م��ورد کاما رعایت 

ش��ده اس��ت. به عنوان مثال تمام اتاق ها با 
چوب طبیعی درختان گرمس��یری ساخته 
شده اند و چشم اندازی دارند که هر انسانی 
را مجذوب می کند. هزینه هر ش��ب اقامت 

برای هر نفر حدود ۴۰۰دالر است. 

اقامتگاه مکزیک
هت��ل لوک��س و باش��کوهی در مکزیک 
ک��ه دارای ۷1 ات��اق اس��ت. ای��ن اقامتگاه 
دس��ت ش��ما را در انتخ��اب باز گذاش��ته، 
چرا که هم می توانی��د در اتاق های لوکس 
هتل ک��ه چش��م انداز های بی نظیری دارند 
اقامت کنید و هم اینکه درخواس��ت کنید 
ت��ا محل اقامت تان را به س��احل مخصوص 
هتل ببرند. زمانی که ش��ما دستور این کار 
را می دهید همه چیز حت��ی تلویزیون هم 
در اتاق س��احلی تان مهیا می شود. در کنار 
تمام این موارد می توانید با تلس��کوپ هایی 
که برای مهمانان در نظر گرفته شده است، 
س��یاحتی در دل آس��مان داش��ته باشید. 
هزینه هر ش��ب اقامت ب��رای هر نفر حدود 

11۶۰دالر است. 

اقامتگاه ساباک، کنیا
چه چی��زی می تواند دلنش��ین تر از این 
باش��د که صبح با صدای زرافه یا یک گراز 
ک��ه در چن��د متری ش��ما هس��تند، بیدار 
ش��وید؟ این بار هم یک اقامت��گاه بی نظیر 
در کنی��ا که توانس��ته ب��ا افتخ��ار و اقتدار 
۵س��تاره از س��وی مهمانان و کارشناسان 
دریافت کن��د. هتلی که در یکی از بهترین 
نق��اط کنیا، در نزدیک��ی رودخانه )نیرو( و 
فات الکیپا که دارای چش��م اندازی وصف 
نشدنی هس��تند قرار گرفته است. طراحی 
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داخلی آن طوری انجام شده که حس یک 
خان��ه عصر حجری اما م��درن و زیبا را در 
ذه��ن مهمان های خود ایج��اد کند. هزینه 
هر ش��ب اقامت برای هر نفر حدود ۳۷۳ تا 

11۶2دالر است. 

اقامتگاه سنت لوسیا
ی��ک پیش��نهاد و انتخ��اب عال��ی برای 
گذران��دن م��اه عس��ل زوج ه��ای ج��وان. 
اقامتگاهی در س��نت لوسیا که به نوجوانان 
زیر 1۵س��ال اج��ازه ورود نمی دهد و فقط 
زوج های ج��وان را پذیرش می کند. به این 
هت��ل پناهگاه کوه می گوین��د، چرا که در 
دل یک ک��وه قرار دارد. نکت��ه دیگری که 
در مورد این هتل بس��یار جالب است این 
است که به جز در قسمت نمای هتل دیگر 
در هیچ ک��دام از 29 ات��اق آن دیوار کامل 
وجود ندارد. این کار هم به این دلیل بوده 
ک��ه تا جایی که ام��کان دارد محدوده دید 
وسیع باشد تا مهمانان به طور کامل مزرعه 
۶۰۰جریب��ی و دریای پیش رو را ببینند و 
از منظره ای که شب هنگام پیش روی شان 
اس��ت لذت ببرند. هزینه هر ش��ب اقامت 
ب��رای هر نفر ح��دود 1۰۴2 تا 2119دالر 

است. 

اقامتگاه ترکیه
هت��ل Amanruya در ب��دروم ترکیه 
طوری طراحی شده که مهمانان می توانند 
ش��ب های تابس��تان را در فض��ای باز هتل 
صب��ح کنند؛ محوط��ه ای رو ب��ه کوه های 
جنگل��ی بدروم ک��ه نس��یم دل انگیزی را 
به س��مت ش��ما روانه می کنند. همچنین 
اتاق ه��ای هتل کاما به س��بک ش��رقی و 
آس��یایی طراحی ش��ده اند. هزینه هر شب 

اقامت برای هر نفر حدود 1۳1 تا ۷۴1دالر 
است. 

اقامتگاه )دوماتو( بوتسوانا
دومات��و در لغت به معنای صدای ش��یر 

است. شاید انتخاب این نام برای این محل 
خیلی مناس��ب نبوده باشد، چرا که در این 
مکان تا دل تان بخواهد فیل می بینید. این 
اقامتگاه از چادرهایی تش��کیل شده که در 
نزدیکی رودخانه و مردابی به نام لینیاتی و 

جنگل موپان در بوتسوانا قرار دارد و از این 
نظر چش��م اندازی بی نظیر را به شما هدیه 
می کند. اینجا، جایی اس��ت ک��ه می توانید 
روی مبل تان بنش��ینید و قدم زدن فیل ها 
را تماش��ا کنید. همین که این اقامتگاه یک 

چادر اس��ت، می تواند ای��ن را تضمین کند 
که هر طرف را ک��ه بخواهید ببینید، کافی 
اس��ت چادر را کنار بزنید. هزینه هر ش��ب 
اقام��ت برای هر نفر ح��دود ۵۰۰ تا 2۰۰۰ 

دالر است. 
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جش��نواره های جالب در سراس��ر دنیا همیشه برگزار 
می شوند؛ جش��نواره هایی که باعث می ش��وند مردم از 
سراس��ر دنیا برای ش��رکت در آن لحظه شماری کنند. 
یکی از این جش��نواره های جالب و ش��اد که بسیار هم 
هیجان انگیز اس��ت، جش��نواره پرتاب گوجه فرنگی در 

اسپانیا است، جایی که شما هدف های خود را با گوجه، 
قرمز می کنید. 

ماجرا از آنجا شروع شد که در یکی از چهارشنبه های 
آگوس��ت سال 19۴۵ عده ای از جوانان در میدان اصلی 
ش��هر تاش می کردند تا توّج��ه رژه  کلّه گنده ها و افراد 

ب��زرگ ش��هر را به خودش��ان جلب کنند. ای��ن اصرار 
جوان��ان که می خواس��تند در بین بزرگان ش��هر جایی 
داشته باشند، باعث شد که یکی از شرکت کنندگان در 
رژه زمی��ن بخورد، او که از این زمین خوردن حس��ابی 
عصبانی ش��ده بود، ش��روع کرد به زدن هرکسی که در 

اط��راف خود می دید، در همین زمان بود که یک مغازه 
میوه فروشی قربانی این دعوا شد و مردم شروع کردند با 
گوج��ه همدیگر را زدن. این اتفاق آنقدر ادامه پیدا کرد 
که پلیس مجبور به دخالت و پایان دادن به دعوا شد. 

 س��ال بعد از این ماجرا، جوانان شهر دعوایی صوری 

جشنواره پرتاب گوجه فرنگی
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ب��ه راه انداختن��د، البته از قب��ل با خودش��ان هزاران 
گوجه فرنگی آورده بودند! 

توماتینا یا همان جش��ن گوجه فرنگی در س��ال های 
اوایل ده��ه 19۵۰ ممن��وع بود، اما ش��رکت کنندگان 
ب��ه این موض��وع اهمیتی نمی دادن��د و حتی به قیمت 
دس��تگیر شدن هم از رس��م جدید پرتاب گوجه فرنگی 
دس��ت برنمی داش��تند. ب��ه هر ح��ال چند س��ال بعد 
ممنوعیت این جش��ن لغو شد و تعداد شرکت کنندگان 
و البته تعداد گوجه فرنگی های قربانی ش��ده، بیش��تر و 
بیش��تر شد و به ش��کل امروزی درآمد تا جایی که هر 
س��اله تقریبا بیش از ۳هزار نفر در ش��هر بونل اس��پانیا 
گرد هم جمع می ش��وند تا گوجه فرنگی به س��وی هم 

پرتاب کنند. 

قوانین این بازی
این بازی 1۰ صبح شروع می شود و یک ساعت ادامه 
دارد. گوجه ها قبل از پرتاب باید له ش��ده باش��ند، هیچ 
چیزی جز گوجه نباید پرتاب ش��ود، ش��رکت کنندگان 
نبای��د س��د راه کامیون های گوجه ش��وند، نباید لباس 
همدیگ��ر را پاره کنند و بعد از دومین زنگ جش��نواره 
دیگر نباید هیچ گوجه ای پرتاب ش��ود. این جش��نواره 
از ش��هر والنس��یا تا بونل برگ��زار می ش��ود که حدود 
۳۰کیلومتر است. در س��ال 19۵۰ شورای شهر، اجازه 
برگ��زاری این جش��نواره را بدون محدودی��ت می داد، 
اما متعاقب آن همه س��اله تعدادی از شرکت کنندگان 
جشنواره دستگیر می ش��دند، البته آنها به سرعت آزاد 
می شدند. البته جش��نواره ای که شهرداری اجازه آن را 
داده بود، رسم ها و سنت های دیگری را هم در دل خود 
اضافه کرد: مثل جشنواره آب پاشی که شرکت کنندگان 
با ظرف های آب به همدیگر آب می پاش��ند و سنت های 
مش��ابه، ولی در س��ال 19۵۷ دوباره قان��ون ممنوعیت 

وضع شد و متخلفان زندانی می شدند. 
در س��ال 19۵9 قانون فستیوال توماتینا تصویب شد 
و این فس��تیوال قانونی ش��د، ولی یکسری هنجارها به 

فس��تیوال اضافه ش��د، بر این اساس ش��رکت کننده ها 
بعد از ش��نیدن صدای زنگ پرت ک��ردن گوجه فرنگی 
را ش��روع می کردند و بعد از ش��نیدن صدای زنگ دوم 
مجبور بودند که مراس��م را تمام کنند. از س��ال 19۷۵ 
تا 198۰ این فس��تیوال، توسط »سان لوییس برتران« 
س��ازمان دهی می ش��د؛ کس��ی که گوجه ه��ا را حمل 
می کرد. قبل از او هر کس به طور ش��خصی باید گوجه 
فراهم می کرد. البته از س��ال 198۰ به بعد، شهرداری 
گوجه فرنگی های فس��تیوال را فراهم می کرد و در سال 
2۰۰2 بود که وزیر گردش��گری اس��پانیا این جشنواره 
را بین المللی اعام کرد. در س��ال 2۰1۳، بیس��ت هزار 

بلیت برای ش��رکت کنندگان صادر شد که ۵هزار بلیت 
ب��ه اهالی محلی و 1۵هزار بلیت به س��ایر افرادی که از 
جاه��ای مختلف دنیا آمده بودند داده ش��د، قیمت هر 
بلیت 1۰ یورو بود. طبق برآوردی که در س��ال 2۰1۵ 
ش��ده بود، ح��دود 1۴۵ه��زار کیلوگرم گوج��ه در این 

فستیوال پرتاب شده است. 

اپیدمی جهانی جشنواره گوجه
جال��ب اس��ت بدانی��د از س��ال 1982 در تگزاس و 
کنار رودخانه کلرادو این جش��نواره برگزار می شود. از 
سال 2۰۰۴ در ش��هر Sutamarchán  کلمبیا یک 

جشنواره مشابه در 1۵ ژوئن هر س��ال برگزار می شود. 
در شهر Dongguan در جنوب استان گوانگدونگ 
در چین، مب��ارزه گوجه فرنگ��ی در روز 19 اکتبر هر 
س��ال برگزار می ش��ود که در آن 1۵تن گوجه فرنگی 
استفاده می شود. همچنین شهر رنو در نوادا هم دارای 
جش��نواره جنگ گوجه است که در سال 2۰۰9 افتتاح 
شد و در یکشنبه آخر آگوست هر سال برگزار می شود. 
همچنی��ن می توان به بر پایی این جش��نواره در هند، 
شیکاگو و اس��کاتلند اشاره کرد. در آخر جشنواره هم، 
همه کمک می کنند تا خیابان های ش��هر مثل روز اول 

تمیز شود. 
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لح��اظ  ب��ه  ش��هر  ی��ک  در  میدان ه��ا  همیش��ه 
جغرافیای��ی، طبیع��ی و تاریخی جل��وه ای ویژه به 
آن ش��هر می دهند و بس��یاری از مردم جهان، یک 
ش��هر را به میدان بزرگش می شناس��ند. تقریبا هر 

ش��هری در جه��ان دارای یک میدان اصلی اس��ت 
که ش��اید از نظر تاریخ��ی منحصر به ف��رد و مکانی 
مناسب برای جذب گردش��گران باشد. البته بعضی 
از ای��ن میدان ه��ا ب��ه ان��دازه کاف��ی خیره کننده 

هس��تند که حتی بسیار بیشتر از شهر خود معروف 
شوند. 

 میدان نقش جهان
ای��ن میدان در مرکز ش��هر اصفهان و در مجموعه 

تاریخ��ی نقش جه��ان ق��رار دارد.
نق��ش  می��دان  در  موج��ود  تاریخ��ی  بناه��ای 
مس��جد  مس��جدامام،  عالی قاپ��و،  ش��امل  جه��ان 
ش��یخ لطف اهلل و س��ردر قیصری��ه اس��ت. عاوه بر 

میادین معروف جهان
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2۰۰ حج��ره دو طبقه پیرامون میدان  بناها،  این 
قرار دارند که عموما جایگاه عرضه صنایع دس��تی 
اصفهان هس��تند. توریس��ت و جهانگردی نیس��ت 
که ب��ه این میدان بیاید و از تماش��ای زیبایی آن 

تعجب نکند. 

میدان شلوغ تایمز
میدان تایمز یکی از شناخته شده ترین و معروف ترین 

میدان ه��ای جهان اس��ت که بی��ن خیابان ب��رادوی و 
خیابان هفتم در ش��هر نیوی��ورک قرار دارد. این میدان 
هرگز خواب را به چش��م خود ندیده اس��ت و در دنیا با 

ساختمان های روشنش شناخته شده است. 

بزرگ ترین میدان شهری جهان
میدان تیان آن من در پکن بزرگ ترین میدان جهان 
است و توسط آثار تاریخی، ساختمان های دولتی و کاخ 
ش��هر ممنوعه احاطه شده اس��ت. این میدان هر سال 
تعداد بس��یاری از توریس��ت ها و بازدیدکنندگان را به 

خود جذب می کند. 

شهر در داخل میدان
می��دان س��نت پیتر ش��اهکار قابل توج��ه برنین��ی، 
معم��ار ایتالیای��ی، ک��ه بس��یاری از بازدیدکنندگان 
و توریس��ت ها را به س��مت خود ج��ذب می کند در 
ش��هر واتی��کان رم ق��رار دارد. در مرک��ز این میدان 
شما می توانید س��تون های هرمی شکل مصری را به 

وضوح ببینید. 

میدان سرخ
میدان س��رخ در قلب مسکو می درخش��د و احتماال 
برای بس��یاری از گردش��گران که از شهر مسکو دیدن 
می کنند، نخس��تین توقفگاه اس��ت. این میدان توسط 
س��اختمان های رنگارنگ و کلیسای جامع احاطه شده 
اس��ت. بس��یاری از مکان های تاریخی نی��ز در نزدیکی 
 GPS این میدان هس��تند بنابراین نیازی به استفاده از
نخواهید داشت، زمانی که ش��ما در میدان سرخ مسکو 

قرار دارید. 

میدان پیازا دل کامپو
میدان پی��ازا دل کامپو یکی از مراکز تاریخی ایتالیا و 
از بزرگ ترین میادین قرون وس��طی در اروپا محس��وب 
می شود. این میدان در سراسر جهان به دلیل زیبایی و 

یکپارچگی معماری اش مشهور است. 

میدان ترافالگار
یکی از اصلی ترین و مش��هورترین میدان های ش��هر 
لندن اس��ت که البته از جاذبه های توریستی این شهر 
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هم به ش��مار می آید. این میدان در س��ال 18۴۵ ساخته 
ش��د و به مناسبت بزرگداش��ت پیروزی در نبرد ترافالگار 
چنین نامگذاری ش��ده است. ش��هرت میدان ترافالگار به 
دلی��ل وج��ود حوضچه و فواره هایی اس��ت ک��ه در میان 
آن ق��رار گرفته ان��د. کبوتران نیز دیگر عامل ش��هرت آن 
هس��تند ک��ه بازدیدکنندگان برای دان��ه دادن به آنها به 

آنجا می روند. 

 میدان سن پیر
میدان برگی درست روبه روی کلیسای سن پیر در دولت 
ش��هر واتیکان قرار دارد. س��ن پیر به گونه ای طراحی شده 
اس��ت تا مردم بتوانند مراس��م برک��ت دادن پاپ را که از 

پنجره کاخ واتیکان انجام می دهد، به راحتی ببینند. 

 میدان فدراسیون
این میدان که با یک مهندس��ی عالی س��اخته شده در 

مرکز شهر ملبورن استرالیا قرار دارد. 

میدان بازار کراکوف
میدان بازار کراکوف که به عنوان هفتمین میدان جهان 
شناخته می شود در کشور لهستان و شهر قدیمی کراکوف 
قرار گرفته اس��ت. این میدان بزرگ ترین میدان ش��هر در 
قرون وس��طی به حس��اب می آمد. این میدان یک محیط 
مستطیلی است که با خانه های تاریخی، کاخ ها و کلیساها 

احاطه شده است. 

میدان پالزاکاسکو
این میدان که در رتبه هشتم جهانی قرار دارد، در شهر 

تاریخی لیما پایتخت پرو قرار دارد. 

میدان التحریر
می��دان التحریر به معنای آزادس��ازی یا نجات اس��ت و 
بزرگ ترین میدان قاهره که در مرکز این ش��هر و در شرق 

رود نیل قرار دارد. 



2۰www.forsatnet.irضمیمه شمــاره  436سفروگردشگری چهارشنبه 14 بهمن 1394

پیشنهادهای
هیجان انگیز برای 

سفر زمستانی
س�فر در فص�ل زمس�تان برای بیش�تر م�ردم به درس�تی 
تعریف نشده اس�ت و زمس�تان برای اکثر مردم تداعی کننده 
خانه نشینی و مریضی و کم تحرکی است و بسیاری زمستان را 

فصل بدی برای ترابری می دانند. 
۹5 درصد ش�هروندان ایرانی بهترین فرصت سفر را روزهای 
آغازی�ن س�ال و فص�ل تابس�تان می دانند و ب�ه عبارتی برای 

بسیاری از ما تعطیالت و سفر زمستانی معنا ندارد. 
علت اصلی این امر آگاه نبودن ما نسبت به جاهایی است که 
می توان در فصل زمس�تان به آن نقاط س�فر کرد و با هیجان و 
انرژی به دست آورده از این سفر به زمستان مان گرما ببخشیم 

و با حال خوب زمستان را سر کنیم. 
در اینجا برخی از مناطق خارج از کش�ور را معرفی می کنیم 
که می توان در آنجا بهترین تجربه سفرهای زمستانی را داشت. 

 پس با ما همسفر باشید

رودخانه زیبای تادامی
)Tadami( در ش��هر  تادام��ی   زیب��ای  رودخان��ه 
فوکوش��یمای ژاپ��ن در یک منطق��ه کوهس��تانی قرار 
گرفته است و با داش��تن جاذبه های گردشگری مختلف 
مانند کوه ها و دریاچه ها ساالنه گردشگران زیادی را به 

ش��هر فوکوش��یما می کش��اند. 
رودخانه تادام��ی و پل عبور قطار آن که روی رودخانه 
قرار گرفته زیبایی خاصی را به این طبیعت بکر بخشیده 
و عکاس��ان حرفه ای در زمس��تان برای عکاسی به اینجا 
س��فر می کنند. در فصل س��رما به دلیل بارش زیاد برف 
کل منطق��ه س��فید  پوش ش��ده و آب رودخان��ه منجمد 

می شود. 
یکی از لذت بخش ترین قسمت های سفر به این منطقه 
این است که با قطار از روی این پل عبور کنید و خودتان 
را با این طبیعت یکی بدانید، منظره ای که هنگام عبور با 
قطار چشم اندازتان می شود کارت پستالی است که هرگز 

آن را فراموش نخواهید کرد. 

قطب جنوب
بهترین زمان برای رفتن به قطب جنوب از اواس��ط ماه 
نوامبر  )آبان ماه( آغاز و تا اوایل مارس )فروردین ماه( ادامه 
می یابد. در این زمان قطب جنوب بهار و تابستان خود را 
تجربه می کند و این یعنی هوای مطبوع تر، یخ کمتر و نیز 
حیات وحش بیش��تر. از اواخر ماه نوامبر آب شدن یخ ها 
آغاز می ش��ود، در 2۴ ساعت شبانه روز هوا روشن است و 
دمای هوا به طور محسوسی افزایش می یابد. در این فصل 
از س��ال پنگوئن ها شروع به النه س��ازی می کنند که این 
خود یکی دیگر از جذابیت های س��فر اس��ت. به طور کلی 
فعالیت های توریس��تی مختلفی در قط��ب جنوب برگزار 
می شود، فارغ از اینکه با چه توری و از کدام قسمت دنیا 
به آنجا رفته باش��ید. از آن جمله می توان به گشت و گذار 
با کش��تی و نیز گش��ت زنی با قایق ه��ای کوچک از میان 
یخ های ش��ناور، بازدید از ایس��تگاه های تحقیقات علمی، 
بازدی��د از کلبه های تاریخی و س��ایت های حیات وحش، 
پی��اده روی، کوهنوردی و کمپینگ و نیز غواصی اش��اره 

کرد. 
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 آراهووا - یونان
اگر دل ت��ان می خواهد ب��ه یک منطقه کوهس��تانی 
پرب��رف بروید که بتوانید اس��کی بازی کنی��د و غیر  از 
تفریح آرامش هم نصیب تان ش��ود »آراهووا« بی ش��ک 

یکی از گزینه های شما است.
آراهووا منطقه ای واقع در یونان است که هیچ وقت از 
قدم زدن در کوچه های آن س��یر نخواهید شد و شامل 
کوهس��تانی آرام و پربرف اس��ت که شامل پناهگاه های 
مجهز زمستانی اس��ت که لذت سر کردن در شب های 

برفی کوهستان را برای شما دوچندان می کند.
آراهووا به خاطر خصوصیاتش یک منطقه بین المللی 
محس��وب می شود که در فصل زمستان مردمان زیادی 
از آسیا و اروپا به آنجا می روند اما با این وجود آرامشش 

را هیچ وقت از دست نداده است. 
لذت اس��کی بازی در ای��ن منطقه را ش��اید نتوان با 
جای دیگری مقایسه کرد، پس این لذت را به خصوص 

کسانی که اهل اسکی بازی هستند تجربه کنند.

دریاچه تاهو
دریاچه تاهو در شهر سیرا نوادا کشور آمریکا قرار دارد و 
یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب شیرین کوهستانی در 
جهان محسوب می شود، بیشترین عمق این دریاچه ۵۰1 
متر بوده و یکی از عمیق ترین دریاچه ها در شمال آمریکا 
به حس��اب می آید. از به وج��ود آمدن دریاچه تاهو حدود 
2۰۰۰ سال می گذرد و وجود آب بسیار شفاف با سواحل 
شنی متعدد به زیبایی بیش��تر این دریاچه کمک زیادی 
کرده است. س��االنه گردشگران زیادی برای دیدن مناظر 
دیدنی این دریاچه که در اطراف آن به صورت سرتاسری 
رشته کوه های زیبا وجود دارد به این منطقه سفر می کنند.

عاوه ب��ر زیبایی های دریاچه تاه��و که باعث هجوم 
م��ردم به این منطقه می ش��ود، راه اندازی یک س��ایت 
تفریحی که شامل مسابقات ورزشی می شود باعث رونق 
بیشتر این دریاچه زیبا و دیدنی شده است. این منطقه 
بیشتر برای تمدد اعصاب و کسب آرامش مورد استفاده 

اس��ت و به دلیل پیست های اس��کی به شهرت رسیده 
است، همچنین انواع ورزش های آبی نیز در این منطقه 
انجام می ش��وند که گردشگران بی شماری را جذب این 

نقطه کرده  است.

جزیره مادیرا - پرتغال
»مادی��را« جزی��ره ای در کش��ور پرتغ��ال اس��ت که 

به عنوان یکی از 1۰جزیره برتر گردشگری سال 2۰1۵ 
شناخته شده اس��ت و به علت آب و هوایش برای سفر 
در تمام طول س��ال مناسب اس��ت و زمستان مطبوع و 

فوق العاده ای دارد. 
جزی��ره مادی��را  )Madeira( ب��ه لطف داش��تن 
باغ ه��ای رنگارن��گ و قدم��ت تاریخ��ی و مکان های 
مذهبی آن یکی از جذاب ترین مکان های گردشگری 

اس��ت. جاذبه های طبیعی خاص مانن��د قله پیکو ریو 
به ش��ما این احساس را می دهد که دارید روی ابرها 
ق��دم می زنید. همچنی��ن نوش��یدنی های این جزیره 
نیز از ش��هرت جهانی برخوردار هس��تند. جشن های 
س��ال نو میادی این جزیره یکی دیگر از جاذبه های 
گردشگری اش محسوب می شود که دیدنش خالی از 

لطف و حیرت نیست. 
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اگر دوست دارید بدانید محل تولد کریستیانو رونالدو 
چه جور جایی است حتماً به جزیره مادیرا سفر کنید.

جزیره اوکیناوا – ژاپن
جزی��ره اوکین��اوا از توکی��و حداکث��ر 9 س��اعت با 
هواپیم��ا، قای��ق و اتومبی��ل فاصل��ه دارد. اوکین��اوا 
بیش��تر برای زیبایی های طبیعی، س��واحل، موسیقی 
و صنایع دس��تی خود شهرت دارد. برای تجربه سفری 
بی نظیر و فراموش نش��دنی پیشنهاد می کنم تعطیات 
زمس��تانی خود را در یک��ی از تورهای غواصی جزیره 
اوکین��اوا بگذرانی��د. ب��ا غواصی در آب ه��ای جزیره 

اوکیناوا، چکش ماهی ها را از نزدیک خواهی��د دی��د. 
همچنی��ن می توانید در میان س��تون های س��نگی، 
راه روه��ا و می��دان مرکزی Iseki ش��نا کنید و یکی 
از مهیج تری��ن و اس��رارآمیزترین نقاط زیر آب جهان 

را تماشا کنید. 
می��زان طول عمر س��اکنان جزی��ره اوکیناوا همراه 
با جزیره س��اردنی در دری��ای مدیترانه به عنوان یکی 
از باالتری��ن نرخ ه��ای طول عمر در جهان ش��ناخته 
می ش��ود. اگ��ر می خواهید راز این ط��ول عمر باال را 

بفهمید حتما به این جزیره س��فر کنید.

سنت جانز- نیوفاندلند
س��نت جانز بزرگ ترین ش��هر اس��تان نیوفاندلند و 
البرادور اس��ت که همچنین به عنوان یکی از رنگی ترین 
ش��هرهای جهان ش��ناخته می ش��ود. معموالً شهرهای 
رنگارنگ و پرجنب وجوش همیش��ه در نقاط گرم تصور 
می ش��وند، با این وجود اقلیم سنت جانز به طور معمول 
سرد و کرخت است، اما این موضوع دلیل نمی شود که 
مردم محلی از رنگ کردن خانه هایش��ان دست بردارند. 
از معم��اری منحصربه ف��رد و فرهن��گ غن��ی گرفته تا 
فعالیت ها و رویدادهای تفریحی متنوع فضای باز، شهر 
سنت جانز مکانی عالی در کانادا برای یک بار بازدید به 
شمار می رود. زمستان سرد است و برف زیادی می بارد، 
پس این شهر مختص کسانی است که دنبال برف بازی 

و هوای س��رد هس��تند. همچنین این بندر مهم، مرکز 
تج��اری و صنعتی جزیره نیوفاندلند و قطب ماهیگیری 
آن اس��ت. سنت جانز ش��رقی ترین مقصد خط راه آهن 
کانادا و بسیاری خطوط هوایی داخلی این کشور است.

برن- سوییس
برن، پایتخت و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور 
س��وییس محس��وب می ش��ود که از نظر فرهنگی دارای 
س��طح باالیی است. شهر برن در س��ال 2۰1۰، جزو 1۰ 

شهر برتر جهان از نظر کیفیت زندگی معرفی شده است و 
مرکز تاریخی این شهر به عنوان میراث جهانی در یونسکو 
به ثبت رس��یده اس��ت. در ضمن این شهر توسط کوه ها 
احاطه ش��ده که همین موضوع س��بب ب��ه وجود آمدن 
مناظر پانورامای خیره کننده ای ش��ده است. شهر برن در 
طول زمستان به طرز فوق العاده ای زیبا و دیدنی می شود، 
خیابان ها و سقف  تمام ش��هر پوشیده از برف می شوند و 
سوس��وی نور ساختمان های ش��هر و همچنین عطر گرم 
غذاهای این فصل و برق تماش��ای فروش��گاه ها منظره ای 
زیبا می آفریند. بازارهای کریس��مس برن از اواخر نوامبر 
باز می شوند و کاالهای ویژه سوییسی، شمع ها، سوغاتی ها 
و البته نوشیدنی های خوشمزه ای را به فروش می رسانند. 
همچنین پیست اسکیت س��واری در میدان پارلمان یکی 
دیگر از جاذبه های دوست داش��تنی این ش��هر اس��ت، با 
این وجود اس��کی در پارک ها و کوه های اطراف شهر هم 

محبوبیت باالیی دارد.

میانمار
میانمار در تقاطع تمدن های بزرگ آسیایی هند و چین 
روی اقیانوس هند در کنار تایلند واقع شده است. میانمار 
یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین کشورهای جنوب شرقی 
آسیاس��ت که در امتداد جزایر درخشان دریای آندامان در 
جنوب و سمت راست رشته کوه شرقی هیمالیا قرار گرفته 
است. میانمار یکی از مقاصد مرموز و کشف نشده در جهان 
باقی مانده اس��ت؛ سرزمین زیبای نفس��گیر و جذابی که 
به تازگی در جهان مدرن در حال ظهور اس��ت. میانمار که 
قبا به عنوان برمه ش��ناخته می شد با جنگل های انبوه، 
مس��یرهای پیاده روی کوهس��تانی زیب��ا، فرهنگ غنی  
)ب��ا وجود اقلیت های قومی متعدد( و اس��تراحتگاه های 
س��احلی، قطعا گوشه ای جذاب از قاره پهناور آسیاست؛ 
جنگل ه��ای بک��ر، کوه ه��ای برف  پوش و س��واحل بکر 

هم��راه ب��ا یک می��راث غنی و باش��کوه 2۰۰۰ س��اله. 
بناهای دیدنی و ش��هرهای باس��تانی گواه یک فرهنگ 
پرجنب وجوش است که هنوز 1۳۵ گروه مختلف قومی 
در آن س��اکن هستند میانمار همچنین پایین ترین آمار 
پرونده های جرم و جنایت توریس��تی در جهان را دارد، 
بنابراین بازدیدکنندگان از تعطیات خود در این کشور 

می توانند مطمئن باشند. 

مونترال- کانادا
مونترال یکی از زیباترین ش��هرهای قاره آمریکا است 
که برای کریسمس چراغانی می شود. همچنین به خاطر 
حجم برفی که شهر را می پوشاند احساس واقعی زمستان 
در جای جای آن موج می زند. عاوه بر مکان های زیبا، 
فعالیت ه��ای تفریح��ی فض��ای باز بی ش��ماری در این 
ش��هر وجود دارد ک��ه مردم محلی و توریس��ت ها را به 
خود جذب می کند. در میان رویدادها و کنس��رت های 
مختلف محلی، س��یرک du Soleil که در ماه دسامبر 
برنامه های فراموش نش��دنی را اجرا می کند، مانند یک 
س��تاره می درخشد. مونترال شهر واقعاً زیبایی است که 
سراس��ر آن در طول تعطیات کریسمس و ماه دسامبر 
چراغانی می شود. جشن زمستانی مونترال، با مسابقه ها 
و تفریح��ات برف��ی و یخی اش، هر س��ال از 2۴ ژانویه 
تا 8 فوریه برگزار می ش��ود. اگر از تفریحات پرهیجانی 
مثل سورتمه س��واری، اس��کی، تیوب و این جور چیزها 
هم خوش ت��ان نیاید، می توانید با برف بازی و س��اختن 
مجس��مه های یخی، ی��ا حتی تماش��ای هنرمندانی که 
مجسمه های یخی می س��ازند، سرگرم شوید. همچنین 
مجموع��ه مس��ابقه ها و جش��ن های هیجان انگیزی که 
مونت��رال را چراغان��ی می کند، هر س��ال از 19 تا 29 

فوریه برگزار می ش��ود.
منبع: اوقات خوش
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پس از سـفر وزیر دارایـی و اقتصاد و 
قایـم مقام نخسـت وزیـر ایالت بادن 
ورتمبرگ آلمان در شـهریورماه سال 
جـاری بـه اصفهان و دیـدار با هیات 
نماینـدگان اتـاق بازرگانی اصفهان و 

اعـزام هیات تجاری اتاق اصفهان به آلمان در آذرماه، رییس 
اتـاق بازرگانی فورزهایم برای اجرایی شـدن بند های تفاهم 
نامه همکاری)M.O.U( به اصفهان سـفر کرد و در نشسـتی 
بـا فعـاالن اقتصادی به بررسـی راه های همـکاری تجاری و 
سـرمایه گذاری پرداخت. »سـید عبدالوهاب سهل آبادی« 
رییـس اتـاق بازرگانی اصفهـان در دیدار با بوخارد توسـت 
رییـس اتـاق فورزهایم گفـت: در طول 6 ماهه گذشـته دو 
اتـاق بازرگانی اصفهان و فورزهایم آلمان به بررسـی فرصت 
های همکاری های اقتصادی پرداختند و امیدواریم در سـال 
آینده از فاز مطالعاتی به فاز اجرا وارد شویم. وی اضافه کرد: 
برطرف شـدن تحریم های اقتصادی علیه ایران و گشـایش 

مجدد سـوئیف و خدمات بیمه ایی بین الملل می تواند 
سرمایه گذاران آلمانی را در توسعه روابط اقتصادی با...

بـر  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
و  عمومـی  نقـل  و  حمـل  توسـعه 
در  اتوبوس رانی  نـاوگان  راه اندازی 
شهرهای بزرگ اسـتان با استفاده 

از تولیـدات داخلـی تاکیـد کـرد. 
به گـزارش خبرنـگار ما در تبریـز، اسـماعیل جبارزاده 
در نشسـتی با مدیـران صنایع خودرویـی و ریلی آکیا، 
با تاکید بر حمایت مدیریت اسـتان از این صنعت، اظهار 
داشـت: تالش می کنیم تبریز به عنوان یکی از قطب های 
تولید خودروهای تجاری و حمل و نقل عمومی با رویکرد 
صادراتی مطرح شـود. وی با اشـاره بـه برنامه ریزی های 
صـورت گرفته برای راه انـدازی نـاوگان اتوبوس رانی در 
شـهرهای میانـه، مراغه، مرنـد و اهر، خاطرنشـان کرد: 
خودروهـای مـورد نیاز این شـهرها از تولیـدات داخلی 

تامین خواهد شـد. 
جبارزاده همچنین تولید و تامین خودروهای اسـتاندارد 

و مطمئن مسـافری برای کاهش تلفات جاده ای...

رییس ات��اق بازرگان��ی ایال��ت 
بادن ورتمبرگ آلمان
به اصفهان سفر کرد

تبریز صاحب دانش فنی ساخت 
واگن مترو می شود

دادستان کل کشور: 

امنیت امروز کشور برای سرمایه گذاری 
با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست
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دادستان كل كشور گفت: اراده و تصميم جدى در تمام حوزه هاى قانون گذارى، 
ــت و تصور  ــرمايه گذارى به وجود آمده اس ــراى حمايت از س ــى و قضايى ب اجراي
مى كنم امنيت امروز كشور براى سرمايه گذارى با هيچ زمان ديگرى قابل مقايسه 

نيست. 
ــى افزود: دستگاه قضايى به دنبال  ــلمين سيدابراهيم رئيس حجت االسالم والمس
ــم نيازمند حمايت از  ــت و تحقق اين مه ــت رونق اقتصادى اس ــت از سياس حماي
سرمايه گذاران داخلى و خارجى به ويژه جذب سرمايه گذاران ايرانى خارج از كشور 

است. 
ــتگاه قضايى همواره اعالم كرده كه از سرمايه گذارى ها  وى با تاكيد بر اينكه دس
ــاختارهاى قانونى حمايت كننده از  حمايت مى كند، گفت: در اين چارچوب بايد س
ــرمايه با رويكرد حمايت از  ــرمايه گذار نيز اجرايى شود و دستگاه هاى جذب س س

سرمايه گذار وارد عمل شوند. 
رئيسى با بيان اينكه در مناطق آزاد كشورمان ظرفيت هاى بسيارى براى جذب 
ــق به صورت قانونى  ــرمايه گذاران اين مناط ــود دارد و بايد از س ــرمايه گذار وج س
حمايت كرد، افزود: در اين چارچوب مجموعه دستگاه قضايى نيز آماده حمايت از 

سرمايه گذاران و آسان سازى فرآيندها است. 
ــرمايه گذارى  ــا بيان اينكه تحقق اقتصاد مقاومتى و رونق توليد در گرو س وى ب
است، ادامه داد: مجموعه دستگاه قضايى داراى دو بخش نظارتى و قضاوتى است 
ــور آماده است تا اگر  ــى كل كش ــت ديوان عدالت ادارى و بازرس و در بخش نخس
ــرمايه گذارى به دليل عملكرد دستگاه هاى اجرايى با مشكل مواجه شد، به حل  س

مشكالت و شتاب دهى فرآيندها كمك كند. 

عزم دستگاه هاى اجرايى، قضايى و مناطق آزاد براى مبارزه با زمين خوارى
ــوال خبرنگار ايرنا مبنى بر شدت گرفتن  ــخ به س ــور در پاس ــتان كل كش دادس
ــتگاه قضايى  ــم و راهكارهاى دس فرآيند مبارزه با زمين خوارى در منطقه آزاد قش
براى حمايت از اين سياست، گفت: پس از تاكيدات رهبر معظم انقالب در اسفند 

سال گذشته مبنى بر مبارزه جدى با پديده زمين خوارى، يك عزم جدى در تمام 
ــا تخلفات اين حوزه ايجاد  ــتگاه اجرايى، قضايى و مناطق آزاد براى برخورد ب دس
شده و آمارهاى ارائه شده توسط مديرعامل منطقه آزاد قشم از اراده اين سازمان 

براى برخورد با اين گونه تخلفات حكايت دارد. 
ــتگاه قضايى از اين حركت  ــلمين رئيسى با بيان اينكه دس حجت االسالم والمس
حمايت مى كند، افزود: در برخورد با پديده زمين خوارى و تجاوز به حقوق مردم و 
اموال عمومى بايد جملگى بر آن باشند كه در مرحله نخست از بروز اين تخلفات 

پيشگيرى و در صورت بروز با آن برخورد قانونى كنند. 
ــتان كل كشور تاكيد كرد: آمار و ارقام كشفيات در حوزه زمين خوارى نيز  دادس
ــت و  ــان مى دهد كه اراده جدى براى مبارزه با زمين خوارى به وجود آمده اس نش

بايد اين رويكرد حمايت شود. 
ــاره به برگزارى دوازدهمين همايش سراسرى دادستان هاى عمومى و  وى با اش
انقالب و نظامى مراكز استان ها به ميزبانى استان هرمزگان، اظهار كرد: پيشگيرى 
ــوع تخلفات يكى از محورهاى اصلى اين همايش بود و اين رويكرد به صورت  از وق

جدى توسط دستگاه قضايى دنبال مى شود. 
ــت در حوزه  ــه اينكه اين سياس ــاره ب ــى با اش ــلمين رئيس حجت االسالم والمس
ــود، گفت: همه  ــات انتخاباتى نيز به صورت جدى دنبال مى ش ــگيرى از تخلف پيش
ــگيرى از وقوع تخلفات انتخاباتى  ــئوالن تاكيد دارند كه نقش ستادهاى پيش مس

بسيار ارزشمند است و بايد اين نقش در طول انتخابات نيز ادامه يابد. 
ــاهد  ــت و پس از پيروزى انقالب ش ــور انتخابات اس ــه داد: ايران، كش وى ادام
ــرورت برگزارى  ــم و اين امر بر ض ــات مهم بوده اي ــزون بر 36 انتخاب ــزارى اف برگ

انتخابات قانونمند مى افزايد. 
ــات را دو مولفه مهم براى برگزارى  ــدارى و اخالق مدارى در انتخاب وى قانون م
ــكوه و حداكثرى اعالم و اضافه كرد: حضور حداكثرى مردم در پاى  انتخاباتى باش
ــتداران انقالب و  صندوق ها رأى جلوه اى مهم از امنيت ملى و اميدوار كننده دوس

نااميد كننده دشمنان انقالب است. 

ــلح گفت: هدف  ــى نيروهاى مس ــازمان قضاي رئيس س
حفاظت  و اطالعات جمع آورى مدرك عليه كسى نيست، 

بايد پيشگيرى و حفظ در اولويت قرار گيرد. 
در  ــى  بهرام ــم  محمدكاظ ــلمين  حجت االسالم والمس
ــازمان قضايى  ــئوالن حفاظت واطالعات س ــش مس هماي
ــى را از دايره  ــرد خاط ــرد: ف ــلح اظهار ك ــاى مس نيروه
ــخت نيست، بلكه حفظ كردن  تشكيالت خارج كردن س
وى مشكل است. وى با اشاره به روايتى از امام صادق (ع) 

ــرت مى فرمايند كه هر كس برادر مومنش  گفت: آن حض
را در كار خطايى مشاهده كرد و او را از آن كار باز نداشت 

به وى خيانت كرده است. 
ــاره به اهميت حفظ اسناد گفت:  اين مقام قضايى با اش
ــناد و اطالعات حتى در قبال افراد مورد اعتماد،  حفظ اس
ــى(ع) مى فرمايند كه  ــاز به آموزش و مراقبت دارد، عل ني
ــتت تقديم كن، اما  ــت را به دوس ــام مروت و صميمي تم
همه آرامش خود را تقديمش نكن؛ يعنى اگر هر چه دارى 

ــرار را در اختيارش قرار دهى،  ــدارى به او بگويى و اس و ن
غلط است. 

ــر بتوانيم در بين  ــرد: همين حديث را اگ ــد ك وى تاكي
كاركنان محقق كنيم مى تواند در حفظ اسناد و اطالعات 

موثر باشد. 
ــلح صداقت  ــى نيروهاى مس ــازمان قضاي ــس س رئي
ــك اصل مهم  ــى را ي ــاى حفاظت ــه گزارش ه در تهي
ــمرد و افزود: اگر به صورت احتمالى، توهمى و با  برش

ــى نسبت داده و   ــئله اى را به كس ادله غير محكم مس
ــرار دهيم، نزد خداوند  ــش را در معرض خطر ق آبروي

گناه بزرگى است. 
ــت  وى افزود: روايات در حفظ حرمت مومن عجيب اس
حتما مراقبت كنيد كه گزارش ها متقن، مستند و مستدل 
ــازمان را حفظ كنيم و  ــراد مومن و س ــد تا آبروى اف باش

حفاظت به معناى كامل كلمه تحقق يابد. 
ــرى از صحبت هايش بصيرت و  ــى در بخش ديگ بهرام

ــدن كيد و مكرهاى  ــش ملت ايران را عامل خنثى ش بين
ــتكبار برشمرد و افزود: الزمه اين بصيرت و هوشيارى،  اس
ــئوالن در نظام جمهورى اسالمى  ــت و ما مس اخالص اس
مهم ترين ويژگى اى كه بايد داشته باشيم بصيرت در دين 

و اخالص است. 
ــت، اما  وى افزود: البته اين درباره همه افراد صادق اس
ــى در نظام جمهورى اسالمى مسئوليت گرفت به   اگر كس

طريق  اولى بايد اين بصيرت و اخالص را داشته باشد. 

دادستان كل كشور: 

امنيت امروز كشور براى سرمايه گذارى با هيچ زمانى قابل مقايسه نيست

رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح: 

هدف حفاظت واطالعات جمع آورى مدرك عليه كسى نيست
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پرويز شفيعا
7-  قسمتى از مقررات كشور به حدى در تهديد آسايش 
ــت كه به تعداد مردان مملكت مجرم  مردم پيش رفته اس
ــاالنه  ــم زيرا گرچه آمار دقيق پرونده هاى كيفرى س داري
ــزار مى گذرد و اگر  ــم ولى قطعا از مرز يكصد ه را نمى دان
ــت را بپذيريم كه فقط از هر 50 فقره جرم كه  اين حقيق
ــود يك فقره آن به تشكيل پرونده  ــور واقع مى ش در كش
كيفرى منتهى مى شود و اگر قبول كنيم كه مردان كبير 
ــبت جمعيت يعنى حدود 5 ميليون نفر  ــور ما به نس كش
ــت است مگر اينكه  ــد ادعاى من در اين زمينه درس باش
ــتر از يك فقره به تشكيل  بگوييم كه از هر 50 جرم بيش
ــه در مقام اثبات صحت ادعاى  ــود ك پرونده منتهى مى ش
ــه مثال در رم رانندگى بدون پروانه  خود عرض مى كنم ك
ــت جزاى نقدى  ــال پس از پرداخ ــام اين مجرمان عم تم
ــيله  ــهربانى يا ژاندارمرى با همان وس در معيت مامور ش
ــتن  ــوند و بدون داش ــه بالفاصله مرتكب جرم مى ش نقلي
ــگاه پياده  پروانه رانندگى مى كنند و مامور را هم جلو پاس
ــتر به رانندگى  ــد و حدود يك ماه يا كمتر يا بيش مى كنن
ــوراى  ــرا يا ش ــه مى دهند و باز يك بار ديگر به دادس ادام
ــب اين گونه  ــا غرض از تعقي ــوند گوي داورى اعزام مى ش
ــت و به  هيچ   مجرمان اخذ جزاى نقدى به جاى ماليات اس
ــت يا اينكه  وجه جلوگيرى از ارتكاب جرم مورد نظر نيس
ــه 50 يا 100نفر متهم  ــر تصور كنيم پرونده هايى را ك اگ
ــطحى  ــى س دارد تا حدودى قبول خواهيد كرد كه بررس
ــت حال ببينيم كشورى كه  ــبتا صحيح اس آمارى من نس
2500 سال تاريخ مدون دارد چرا اين قدر مردمش مجرم 
ــا از وقتى كه قبايل  ــتند من تاريخ نمى دانم ولى گوي هس
ــكن گزيده اند خيلى كمتر از 2 هزار  ــى در اروپا مس وحش
ــال گذشته ولى سوييس يا ساير كشورهاى اروپا تقريبا  س
ــئله را بايد  ــتند چرا؟ جواب اين مس مردمش مجرم نيس
علل ديگر جست وجو كرد نه مجرميت ذاتى مردم كشور. 
ــراى مثال جا دارد عرض كنم كه يك روز راننده اى را به  ب
ــدى محكوم كردم راننده  ــت 7520 ريال جزاى نق پرداخ
ــت كه با پرداخت 32 تومان  ــى زد و مى گفت آن وق داد م
ــه همين اعتبار  ــى مى كردم و ب ــك ماه رانندگ جريمه ي
ــودى حاال اين مبلغ  ــدم تو كجا ب ــب زن و فرزند ش صاح
ــت مى گفت شغلش رانندگى وانت  را از كجا بياورم او راس
ــغلش اقال 10 تا 15 سال راننده بود اگر  بود با توجه به ش
ــه رانندگى مى داند  ــى بدهند ك گواهينامه را بايد به كس
ــخصى كه 15سال مداوما  ــى مدعى است كه ش چه كس
ــى نمى داند و چرا بايد براى يك  رانندگى مى كند رانندگ
ــركت در امتحان رانندگى هفت  ماه منتظر بماند  نوبت ش
ــادر رانندگى را كه من و  ــد هم به علت اينكه فالن ن و بع
شما هم احتماال نمى دانيم ندانسته مردود شود و هفت ماه 

ديگر منتظر بماند. 
ــتر كسانى مرتكب مى شوند كه  تخلف از مقررات را بيش
تصديق دارند نه آنان كه تازه پشت فرمان نشسته اند و اگر 
ــته مرتكب تخلف شوند عمدى نيست و مواردش  اين دس
نادرست. اصوال تصادفات هم بيشتر از غرور ناشى مى شود 
ــريفات براى چيست، چرا  نه از عدم مهارت و اين همه تش
ــى بمراجه صدور گواهينامه ايراد نمى گيرد و شكايت  كس
را هم دراين زمينه ناديده مى گيرند مگر اين تاخير نوعى 
ــيدگى به كار ارباب رجوع نيست و چراتمام  تاخير به رس
ــتگاه هاى ديگر مربوط است عمال  ــائل كه به دس اين مس
ــترى گذاشته شود به نظر من كسى  بايد بحساب دادگس
كه قادر بود دو كيلومتر اتومبيلى را هدايت كند بايد به او 
تصديق داد اين كار مربوط به تمرين است و مسلما با دو 
روز پشت فرمان نشستن نواقص برطرف مى شود خصوصا 
كه جان عزيز است و راننده ناشى خود احتياط مى كند و 
ــت كه به هر كس گواهينامه مى دهند  احتياطا ممكن اس

ــش ماه حق  ــه ماه يا ش وى را مفيد كنند كه ظرف مثال س
ــته باشد در شهر يا جاده هاى آسفالته رانندگى كند  نداش
ــد يا در  ــتر خواهد ش ــا در اين مدت مهارتش بيش و طبع
مسئله تخلفات رانندگى در خيابان هاى تهران نه، بلكه در 
خيابان هاى شهرستان ها جا براى پارك كردن وجود ندارد 
ــت بدون ضرورت قدم بقدم تابلوهاى مختلف عبور  آن وق
يكطرفه، عبور ممنوع و ايستادن ممنوع و غيره وجود دارد 
ــرم مى بينند كه رعايت اين تابلوها ضرورت ندارد  وقتى م
ــتصال بان توجه كنند اين  دليلى نمى بينند كه با وجود اس
ــت نبوده كه گفته اند  ــت و بى جه امر خاص مردم ما نيس
ــمه بگيرد كما اينكه  ــن بايد از احتياج مردم سرچش قواني
ــاورد ولى ايجاد  ــچ قانونى به وجود ني ــف اتوبوس را هي ص
ــردم آن را رعايت مى كنند و  ــاج كرد و خود م آن را احتي
وجدان عمومى مانع تخلف است يا مثال هزاران نفر معتاد 
ــوع مى كنيم يا مدتى با  ــتعمال ترياك ممن را دفعتا از اس
دادن قرص هاى اعتيادآور و مخدر خيال مى كنيم كه اين 

بدبخت ها معالجه شده اند و بعد بايك بخشنامه مثال از 50 
ــال به پايين را غير معتاد تشخيص و كارت اعتياد آنان  س
ــازار قاچاق هدايت  ــط مى كنيم و آنان را عمال به ب را ظب
ــته تحت عنوان مجرم آنان را  ــته دس مى كنيم و بعد دس

مجازات مى كنيم. 
ــاى تعقيب  ــت به ج ــه آيا بهتر نيس ــل كالم آنك حاص
ــن ببريم و اگر قادر به  ــرم علل ارتكاب جرم را از بي مج
ــه را از عمل  ــتيم وصف مجرمان ــن بردن علت نيس از بي
برداريم و قبول كنيم كه با وجود علت رسيدن به معلول 
ــت. اين گونه مسائل زياد است از جمله همين  الزامى اس
ــت ترياك  ــن از درياف ــه لحاظ كمى س ــخاصى كه ب اش
ــوند در صف متقاضيان تصحيح شناسنامه  محروم مى ش
ــرار مى گيرند ولو اينكه  ــترى ق جزو ارباب رجوع دادگس
ــخصا عقيده دارم به لحاظ لزوم رعايت قانون و اعتبار  ش
ــناد رسمى ارفاق به اين قبيل اشخاص و اصوال ارفاق  اس
ــت ولى  ــت نيس ــنامه درس به متقاضيان تصحيح شناس

عطوفت و مهربانى بعضى از همكاران و كمك به تصحيح 
ــنامه هر روز عده ديگرى را به مراجعه من غير حق  شناس

به دادگسترى تشويق مى كند. 
ــئله صالحيت ها وجود مراجع عديده رسيدگى  8- مس
ــبب  به دعاوى حقوقى و كيفرى خود موجب ازدياد بى س
ــون در مراجع  ــم اكن ــت. ه ــردم اس ــى م كار و نارضاي
ــترى دادگاه هاى اطفال – خانواده نظام صنفى –  دادگس
خالف – جنحه – جنايت – ديوان كيفر دادگاه حقوقى 
ــوراى داورى قابل  – دادگاه كيفرى – خانه انصاف – ش
ــگاه ديده و  ــرد دانش ــتند و حتى يك ف ــخيص هس تش
ــخيص  ــل كرده و گاهى قاضى و وكيل نيز در تش تحصي
ــه و جنايى و  ــر از دادگاه جنح ــت عاجزند و اگ صالحي
شوراى داورى و خانه انصاف بگذريم بقيه دادگاه ها عمال 
وسيله قضات مشابه اداره مى شود، اين موضوع مشكالت 
ــه ديگرى مورد بحث و  ــده اى دارد كه بايد در مقال عدي

گفت وگو قرار گيرد.

تجارب قضايى به زبان ساده (بخش پايانى)
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توسعه  بر  آذربایجان شرقی  استاندار  اسد فالح-   – تبریز 
در  اتوبوس رانی  ناوگان  راه اندازی  و  عمومی  نقل  و  حمل 
تاکید  تولیدات داخلی  از  استفاده  با  استان  بزرگ  شهرهای 

کرد. 
در  جبارزاده  اسماعیل  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
نشستی با مدیران صنایع خودرویی و ریلی آکیا، با تاکید بر 
حمایت مدیریت استان از این صنعت، اظهار داشت: تالش 
می کنیم تبریز به عنوان یکی از قطب های تولید خودروهای 
تجاری و حمل و نقل عمومی با رویکرد صادراتی مطرح شود. 
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای راه اندازی 
اهر،  و  مرند  مراغه،  میانه،  در شهرهای  اتوبوس رانی  ناوگان 
خاطرنشان کرد: خودروهای مورد نیاز این شهرها از تولیدات 

داخلی تامین خواهد شد. 
استاندارد  خودروهای  تامین  و  تولید  همچنین  جبارزاده 
تولید  و  جاده ای  تلفات  کاهش  برای  مسافری  مطمئن  و 
هوا  آلودگی  کاهش  برای  هیبریدی  و  برقی  اتوبوس های 
شرقی ضمن  آذربایجان  استاندار  داد.  قرار  تاکید  مورد  را 
آکیا  خودروسازی  صنایع  کارکنان  و  مدیران  از  قدردانی 

را  اتوبوس سازی  صنعت  توانستند  تحریم  شرایط  در  که 
شرکت  این  کرد:  خاطرنشان  دارند،  نگه  سرپا  استان  در 
تحریم  از  بعد  شرایط  در  که  است  شرکت هایی  جمله  از 
نوع  هر  آماده  و  کرده ایم  باز  آن  روی  ویژه ای  حساب 

از آن هستیم.  حمایتی 
رویکرد  باید  آکیا  خودروسازی  صنایع  که  این  بیان  با  وی 
صادراتی داشته باشد، افزود: یکی از زمینه های همکاری ما با 
کشورهای مختلف، ساخت اتوبوس و خودروهای حمل و نقل 
عمومی است و از این فرصت باید برای به روز رسانی دانش 
فنی و رفع نواقص صنایع داخلی استفاده کنیم. جبارزاده با 
بازارهای  به  از ورود شرکت خودروسازی آکیا  این که  بیان 
جدید حمایت می کنیم، افزود: صادرات و معرفی محصول به 
کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه باید جزو اهداف این 
همسایه  کشورهای  در  نیز  حاضر  حال  در  و  باشد  شرکت 
شمالی نیاز شدیدی به اتوبوس های درون شهری وجود دارد. 
مقطعی  صنعت  یک  اتوبوس  صنعت  که  این  بیان  با  وی 
نگهداری  و  تعمیر  و  فروش  از  پس  خدمات  افزود:  نیست، 
محصوالت می تواند موجب ارتباط مستمر با کشورهای هدف 

و انتقال مستمر دانش و تجربه در این زمینه شود.جبارزاده 
اضافه کرد: در کنار صادرات، از فروش محصوالت این شرکت 
در داخل کشور نیز حمایت می کنیم و در این راستا اولین 
گلستان  استان  در  سال  پایان  تا  شرکت  این  مونتاژ  شعبه 

راه اندازی خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی: 
تبریز صاحب دانش فنی ساخت واگن مترو می شود 

اخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان:
آغاز برنامه های دهه مبارک فجر، 
صبح 12 بهمن از فرودگاه گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار گلستان از آغاز برنامه های دهه مبارک 
حضرت  تاریخی  ورود  از  نمادین  استقبال  آیین  با  فجر 
امام خمینی)ره( در فرودگاه گرگان خبر داد. علی اصغر 
طهماسبی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به 
مناسبت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: همزمان با سی و 
هفتمین بهار پیروزی انقالب اسالمی در استان گلستان 
هنری،  ورزشی،  فرهنگی،  متنوع  برنامه  هزار  از 6  بیش 
نهاد های  اجرایی،  دستگاه های  محوریت  با  و...  اجتماعی 
دولتی و غیر دولتی، کانون مساجد، مدارس، دانشگاه ها، 
مراکز فرهنگی و... برگزار خواهد شد.جانشین ستاد عالی 
دهه فجر استان همچنین از افتتاح و کلنگ زنی هزار و 
478 پروژه عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغالزا با اعتبار 
430 میلیارد تومان در دهه فجر امسال در استان گلستان 
خبر داد.وی بیان کرد: حال که در دوران پسا برجام بسر 
می بریم خبرنگاران می توانند زبان گویای نظام جمهوری 
اسالمی در تزریق امید و آرامش به جامعه باشند.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران موفق شده بعد از اجرایی شدن برجام 50 
توافقنامه را با کشورهای صنعتی جهان به امضا برساند که 
در نوع خود بی نظیر بوده و امروز به لطف درخشش ایران 
در عرصه دیپلماسی، فرصت بسیار مناسبی برای به روز 
رسانی برخی از تکنولوژی ها در اختیار ما قرار گرفته است.
های  مناسبت  رسیدن  فرا  کرد:  خاطرنشان  طهماسبی 
مختلف از جمله دهه مبارک فجر فرصتی است که بار 
دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی را یادآور شویم و آنان 
را مورد توجه قرار دهیم.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار یادآور شد: دشمنان ملت و نظام از همان روزهای 
نخست انقالب، کودتاهای طبس و نوژه و در برخی از استان 
ها جنبش خلق را راه اندازی کردند، پس از آن ترورهای 
خیابانی را آغاز شد، این اقدامات ضد انقالب و دشمنان علیه 

یک نظام و انقالب نوپا بی سابقه بوده است. 

 IMS تمدید گواهینامه هاي
مدیریت تداركات و امور كاالي 

مناطق نفتخیز جنوب
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- گواهینامه هاي سیستم 
مدیریت یکپارچه )IMS( مدیریت تدارکات و امور کاالي 
تمدید شد. ممیزي  نفتخیز جنوب  شرکت ملي مناطق 
این  تمدید  براي  گواهینامه(  صدور  )ممیزي  خارجي 
گواهینامه ها روزهاي 3 و 4 بهمن ماه امسال توسط شرکت 
SGS با موفقیت انجام شد. با انجام این ممیزي، مدیریت 
تدارکات و امور کاالي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
 ،ISO14001:2004 هاي  گواهینامه  تمدید  به  موفق 
شده   OHSAS  18001:2007 و   ISO  9001:2008
از  یکی  عنوان  به  کاال  امور  و  تدارکات  مدیریت  است. 
جنوب،  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  مهم  بخش هاي 
مسئولیت تدارک و تأمین تمام کاالهاي مرتبط با عملیات 
صنعتی و غیرصنعتی در سطح این شرکت را بر عهده دارد.

معاون دانشگاه یاسوج: 
همایش ملی علوم و مهندسی 

آبخیزداری فروردین 95 در یاسوج 
برگزار می شود 

پژوهشی  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
دانشگاه یاسوج از برگزاری یازدهمین همایش ملی علوم 
و مهندسی آبخیزداری در یاسوج خبر داد. هجیر کریمی 
برنامه  اساس  بر  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  نشست  در 
علوم  ملی  همایش  یازدهمین  شده  تدوین  زمانبندی 
ماه  فروردین  در 31  یاسوج  در  آبخیزداری  مهندسی  و 
95 برگزار می شود. وی با بیان اینکه این همایش از 31 
فروردین 95 آغاز و تا دوم اردیبهشت ادامه دارد، عنوان 
کرد: یازدهمین همایش علوم و مهندشی آبخیزداری با 
رویکرد توسعه مدیریتی با توجه به طرفیت موجود استان 
پژوهشی  معاون  می شود.  برگزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
همایش های  برگزاری  اینکه  بر  تاکید  با  یاسوج  دانشگاه 
مختلف با موضوعات متنوع از جمله سیاست های حوزه 
پژوهشی دانشگاه یاسوج است، ابراز کرد: هدف از برگزاری 
این همایش ها ایجاد تعامل بین پژوهشگران دانشگاه یاسوج 
و استانی با سایر محققین و متخصصین کشور و حتی خارج 
از کشور در موضوعات تخصصی بوده است. دبیر اجرایی 
یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری نیز 
و  توسعه کشور  برنامه های  قانون  نشست گفت:  این  در 
مشارکت های مردمی، مولفه های فرآیند مشارکت جوامع 
بومی  خاک،دانش  آب  حفاظت  طرح های  در  محلی 
آبخیزنشینان و حفاظت منابع آب و خاک، توسعه پایدار 
حوزه های آبخیز، ارزیابی اقتصاد و اجتماعی طرح های آب و 
خاک و فناوری های نوین در مدیریت جامع منابع طبیعی 

از جمله محورهای این همایش است. 

اعالم آمادگي شركت SSE ایتالیا براي 
همكاري با مناطق نفت خیز جنوب

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با اجرایي شدن 
برجام و شروع دوره پسا تحریم، نمایندگان شرکت ایتالیایي 
SSE طي سمیناري در اهواز، به ارائه توانمندي ها و راهکارهاي 
توسعه همکاري هاي دو جانبه پرداختند. نمایندگان SSE در 
نشست مشترکي با کارشناسان این شرکت عالوه بر رایزني 
و مذاکرات در خصوص نحوه تأمین تجهیزات کنترل توربینها 
و کمپرسورهاي گازي و ارائه راه حلهاي بهبود سیستمهاي 
قدیمي تقویت فشار و انتقال گاز ، پیشنهادهایي درخصوص 
برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي مشترک مطرح کردند. 
راهبري مطالعات امکان سنجي، اجراي طرح هاي مهندسي 
پایه و تفصیلي، و تشریح فرآیند خدمات پس از فروش از دیگر 
 SSE .مباحثي بود که طرف ایتالیایي در این نشست ارائه کرد
یک شرکت فعال بین المللي در صنایع نفت، گاز و پتروشیمي 
است که در زمینه تعمیرات، تأمین، و ساخت انواع تجهیزات 
فرآیندي از قبیل کمپرسورها و توربین هاي گازي و سایر 
تجهیزات مرتبط در صنایع نفت و گاز و همچنین ارائه خدمات 
مختلف فني و مهندسي در کشورهای مختلف جهان فعالیت 

دارد.

600 میلیارد ریال صرف ایجاد 
زیرساخت های شهرک های صنعتی 

استان مركزی شد
شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: 600 میلیارد 
ریال اعتبار برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در شهرک 
های صنعتی نقاط مختلف این استان در سال جاری هزینه 
شد. مصطفی آمره افزود: زیرسازی و آسفالت محورهای 
برق  آبرسانی،  های  شبکه  صنعتی،  های  شرکت  فرعی 
رسانی و گازرسانی و آسفالت معابر و خیابان ها، مهمترین 
زیرساخت های فراهم شده در شهرک های صنعتی استان 
مرکزی است. وی اظهار کرد: همچنین تکمیل تصفیه خانه 
های شهرک های صنعتی مامونیه و زاویه در شهرستان 
زرندیه با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال، از ابتدای سال 
جاری در دستور کار این شرکت قرار گرفت که بخش قابل 
توجهی از این دو طرح انجام شده و در دهه مبارک فجر 

امسال به بهره برداری می رسند. 

اخبار

پس  امروز-  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
قائم مقام  و  اقتصاد  و  دارایی  وزیر  سفر  از 
در  آلمان  ورتمبرگ  بادن  ایالت  وزیر  نخست 
شهریورماه سال جاری به اصفهان و دیدار با 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و اعزام 
هیات تجاری اتاق اصفهان به آلمان در آذرماه، 
اجرایی  برای  فورزهایم  بازرگانی  اتاق  رییس 
 )M.O.U(شدن بند های تفاهم نامه همکاری
به اصفهان سفر کرد و در نشستی با فعاالن 
تجاری  راه های همکاری  بررسی  به  اقتصادی 
»سید عبدالوهاب  پرداخت.  سرمایه گذاری  و 

سهل آبادی« رییس اتاق بازرگانی اصفهان در 
فورزهایم  اتاق  رییس  توست  بوخارد  با  دیدار 
گفت: در طول 6 ماهه گذشته دو اتاق بازرگانی 
بررسی فرصت  به  آلمان  فورزهایم  و  اصفهان 
و  پرداختند  اقتصادی  های  همکاری  های 
امیدواریم در سال آینده از فاز مطالعاتی به فاز 
اجرا وارد شویم. وی اضافه کرد: برطرف شدن 
گشایش  و  ایران  علیه  اقتصادی  های  تحریم 
مجدد سوئیفت و خدمات بیمه ایی بین الملل 
می تواند سرمایه گذاران آلمانی را در توسعه 
ایران بویژه استان اصفهان  با  روابط اقتصادی 
دلگرم سازد. سهل آبادی با اشاره به توانمندی 
استان اصفهان در قطعه سازی خودرو گفت: 
اتاق بازرگانی فورزهایم می تواند زمینه همکاری 
خودروسازان  با  اصفهانی  قطعه سازان  بین 
به  استان اصفهان  را فراهم سازد زیرا  آلمانی 
عنوان صنعتی ترین استان کشور می تواند در 
با آلمان روابط اقتصادی  بخش های مختلف 
اینکه  به  اشاره  با  سهل آبادی  باشد.  داشته 

گردشگری  اصلی  قطب های  از  یکی  اصفهان 
ها  مزیت  این  به  توجه  با  افزود:  است  ایران 
می توان فرصت های سرمایه گذاری در صنعت 
گردشگری استان اصفهان را به اطالع سرمایه 
رساند.  سرمایه گذاری  جهت  آلمانی  گذاران 
 )Burkhard Thost( توست«  »بورخارد 
رییس اتاق بازرگانی فورزهایم از منطقه بلک 
این  بادن ورتمبرگ در  ایالت  فارست شمالی 
اجرای  سفر  این  اصلی  محرک  گفت:  دیدار 
اصفهان  اتاق  دو  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
زمینه های  بررسی  همچنین  و  فورزهایم  و 
همکاری های اقتصادی دو طرف است. توست 
اظهار کرد: پیدا کردن زمینه مناسب ارتباطی 
بین استان اصفهان و ایالت بادن ورتمبرگ می 
تواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران 
و آلمان کمک کند.وی تصریح کرد:ایالت بادن 
آلمان منطقه ویژه تولید خودرو و قطعه سازی 
است و همچنین تولید ماشین آالت صنعتی و 
همچنین تجهیزات پزشکی است. وی با اشاره 

به این نکته که رفتار اقتصادی ایران با یک دهه 
گذشته  است،افزود:در  شده  متفاوت  گذشته 
می  وارد  آالت  ماشین  و  کاال  آلمان  از  ایران 
کرد ولی امروز ایرانیان به دنبال شریک سرمایه 
با هدف صادرات   )Joint Vencher(گذاری
به سایر کشورها هستند. رییس اتاق بازرگانی 
فورزهایم با اشاره به پروژه سیتی سنتر اصفهان 
عمال  ایران  علیه  اقتصادی  های  گفت:تحریم 
تاثیرچندانی بر روی پروژه های بزرگ سرمایه 
گذاری نداشته است و این مجموعه بزرگ نشان 
اقتصادی در شرایط  دهنده حرکت و توسعه 
اتاق  از  وی  است.  المللی  بین  های  تحریم 
بازرگانی اصفهان خواست که در مجمع ساالنه 
ارتباط جهانی)Golabal connection ( که 
در اشتوتگارت هر ساله برگزار می شود،شرکت 
کنند و افزود:در این مجمع هر سال یک کشور 
انتخاب  برای تجارت و سرمایه گذاری  هدف 
کاندیدای  ایران  بسیار  احتمال  با  که  می شد 

هدف قرار می گیرد. 

برای اجرایی شدن تفاهم نامه همكاری های اقتصادی و سرمایه گذاری

رئیس اتاق بازرگانی ایالت بادن ورتمبرگ آلمان به اصفهان سفر کرد

و  ورزش  مدیرکل  فالح-  ماهان  تبریز- 
روسای  نشست  در  شرقی  آذربایجان  جوانان 
پرورش  و  آموزش  ورزشی گفت:  هیات های 
سکوی پرتاب و استارت استعدادیابی در ورزش 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جمشید 
نظمی در این نشست تصریح کرد: استعدادیابی 
می  استان محسوب  ورزش  در  امری حیاتی 
شود چرا که به خوبی می دانیم عمر قهرمانی 
استان  ورزش  اگر  و  نیست  طوالنی  آنچنان 
بخواهد از تمام نیروها و پتانسیل های ورزشی 
خود استفاده کند باید همواره در سطح جامعه 
خود استعدادهای ناب و نخبه های مختلف را 
شناسایی کند. وی با اشاره به روند استعدادیابی 
در استان عنوان کرد: استعدادیابی در استان 
همانند متدهای جدید با همکاری آموزش و 
پرورش از مدارس که کودکانشان زیر 12 سال 
هستند انجام میشود. نظمی افزود: استعدادها 
از مدارس شناسایی و در امکانات سخت افزاری 
هیات های ورزشی و اداره کل سنجش های 

سوی  به  پایان  در  و  و  گیرد  می  انجام  الزم 
ها  فدراسیون  و  ملی  های  تیم  و  ها  باشگاه 
سوق داده می شوند. وی تصریح کرد: داشتن 
امکانات، اصلی ترین کانال استعدادیابی است 
و راه اندازی مدارس ورزشی به نخبه پروری 
کمک شایانی می کند. وی افزود: این استان 
به لحاظ ظرفیت های ورزش قهرمانی بسیار 
غنی است که بالفعل شدن آنها نیازمند توجه 
جدی به استعدادیابی است و با استعدادیابی 
موفق  قهرمانی  ورزش  توسعه  در  توان  می 
شود. جمشید نظمی، از آذربایجان شرقی به 
عنوان معدن استعدادهای ورزشی و سرزمین 
حاصلخیز ورزش قهرمانی برای کشور نام برد 
پایه  ورزشی  توجه هیات های  بر  تاکید  با  و 
استان  استعدادیابی  بزرگ  طرح  اجرای  به 
افزود: همواره در ورزش استان جاری است و 
استان  ورزش  مقوله  ترین  مهم  استعدادیابی 
برای موفقیت و کسب مدال در المپیک برزیل 
و بازی های آسیایی جاکارتاست و انتظار داریم 

شعار »قهرمان متولد شده و ما باید ستارگان 
توجه  مورد  دهیم«  پرورش  را  استعدادها  و 
مورد  پایه  ورزش  در  بویژه  مربوط  نهادهای 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  گیرد.  قرار  توجه 
آذربایجان شرقی حضور قدرتمند در المپیک 
2016 برزیل و کسب مدال طال از این رقابت 
ها را از سیاست های اصلی این اداره کل عنوان 
و تصریح کرد: استعدادیابی و تولید و معرفی 
قهرمانان جدید به ورزش کشور و جهان نیز از 
اولویت اداره و هیات های ورزشی است که در 
کنار آن انجام برنامه های فرهنگی برای پرورش 
قهرمانانی با اخالق اسالمی، انقالبی و با روحیه 
بسیجی مورد توجه است.وی همچنین توجه 
به ورزش بانوان را از دیگر رویکردهای مجموعه 
تحت مدیریت خود برای سال جاری دانست 
و افزود: تمام این سیاست ها و برنامه ریزی ها 
نیازمند همراهی و همکاری هیات های ورزشی 
با توجه به تبعات منفی عدم  استان است و 
به ورزش استان،  برنامه ریزی ها  این  تحقق 

و  هدایت  برای  همگانی  ورزش  توسعه  باید 
نظارت ورزش حرفه ای و تاکید مقام معظم 
رهبری برمعنویت در ورزش و توسعه ورزش 
همگانی مورد توجه جدی هیات های ورزشی 
قرار گیرد.مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان 
و  پایه  آموزی  دانش  ورزش  گفت:  شرقی 
زیربنای ورزش استان و کشور است و المپیادها 
و مسابقات ورزشی نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
استان توسط اداره کل آموزش و پرورش برگزار 
می شود مبنای زیربنایی تر توسعه ورزش استان 

خواهد بود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- عضو 
هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و 
دریانوردی توسعه متوازن بخش دریایی همزمان 
با توسعه بخش خشکی در بنادر را خواستار شد 
و گفت: توسعه کانال های دسترسی دریایی در 
کنار توسعه اسکله ها و پسکرانه ها به عنوان 
شاخص مهم رتبه بندی بنادر کشور مد نظر 
در جمع  که  راستاد"  "محمد  گیرد  می  قرار 
اداره  دریایی  واحدهای  کارشناسان  و  مدیران 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و بنادر تابعه 
آن سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق 
افزود: تعیین شاخص و چارچوب توسعه دریایی 
و برنامه ریزی مهندسی ارزش در کنار ایجاد 
سهولت دسترسی از لنگرگاه به بندر، الیروبی 
کانال و نگهداری آن، بخشی از برنامه های در 

دستور کار معاونت دریایی سازمان بنادر است. 
وی ضمن اشاره به اینکه نیمی از عملیات بنادر 
در بخش دریایی صورت می گیرد، افزود: هزینه 
اجرای طرح های دریایی باید در برنامه های 
توسعه ای بنادر پیش بینی شود. معاون امور 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: 
ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی و استفاده 
از ظرفیت همیاران ناجی در سازمان در قالب 
برابر  در  واکنش  مدیریت  عنوان  با  طرحی 
مخاطرات دریایی جلو خواهد رفت. راستاد با 
بیان اینکه در بخش عالئم کمک ناوبری نباید 
از نظر کیفی و کمی در کشور دغدغه وجود 
داشته باشد، افزود: نرم های عملیات دریایی 
باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و با بهبود 
آن، بنادر به سمت بنادر نسل سوم پیش بروند. 

شرکت  برای  حمایتی  مکانیزم  گفت:  راستاد 
های دریایی با استفاده از امکانات و ابزارهای 
این سازمان فراهم می شود. عضو هیات عامل 
و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
تصریح کرد: طی سالیان اخیر، بنادر هرمزگان 
در بحث مسافرت های دریایی کارنامه خوبی 
ادامه  با  امیدواریم  و  دارد  با حداقل سوانح  را 
ایمنی  مباحث  در  ها  پیدا کردن سختگیری 
امکانات  توسعه  زمینه  در  دریایی،  ترددهای 
نیز  دریایی  گردشگری  ساماندهی  بخش  در 
خاطرنشان  مسئول  مقام  این  باشیم.  موفق 
کرد: تبدیل مانورهای دریایی به تمرینات کامال 
با طراحی سناریوهای کارشناسی و  عملیاتی 
ارزیابی کیفیت خدمات جستجو و نجات نیز 
از دیگر برنامه های در دستور کار است. الزم 

مدیرکل  قادری"  "محمدرضا  است،  ذکر  به 
ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر نیز در 
از  ارایه گزارشی  بخش پایانی این نشست به 
اقدامات صورت گرفته در معاونت دریایی این 
سازمان در زمینه جستجو و نجات دریایی و 
 همچنین مقابله با آلودگی ها پرداخت و کلیات 

برنامه های آتی این حوزه را نیز تشریح کرد. 

 بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل سازمان منطقه 
صادرات  درصدی  افزایش 43  از  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه 
کاال از گمرک این منطقه در دی ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی مطنقه 
ویژه پارس، مهدی یوسفی با بیان این که در دی ماه امسال دو 
میلیون و 577 هزار و 519 تن شامل انواع کاالهای غیر نفتی 
و میعانات گازی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
صادر شده است گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه 
پارسال به لحاظ وزنی 43 درصد افزایش یافته است. وی با بیان 
این که میزان صادرات میعانات گازی در دی ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال 64 درصد افزایش یافته است گفت: در 
مدت یاد شده یک میلیون و 458 هزار و 699 تن میعانات 
گازی به ارزش 589 میلیون و 168 هزار و 525 دالر به خارج 

از کشور صادر شده است.یوسفی میزان صادرات کاالهای غیر 
نفتی در دی ماه امسال را یک میلیون و 118 هزار و 820 تن 
بر شمرد و تصریح کرد: ارزش کاالهای غیر نفتی صادر شده 

در این مدت 617 میلیون و 234 هزار و 881 دالر است که 
افزایش  به مدت مشابه سال قبل  این میزان صادرات نسبت 
24 درصدی را نشان می دهد. مدیر عامل سازمان منطقه ویژه 
افزود: صادرات کاال در دی ماه امسال  انرژی پارس  اقتصادی 
نسبت به ماه قبل از آن نیز به لحاظ وزنی 18 درصد و به لحاظ 
ارزشی 24 درصد افزایش یافته است. وی گفت: با بهره برداری از 
فازهای جدید میدان مشترک پارس جنوبی پیش بینی می شود 
روند افزایشی صادرات کاال ار گمرک این منطقه تداوم یابد. بر 
اساس این گزارش کاالهای صادراتی منطقه ویژه پارس شامل 
هوی اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گالیکول، مونو 
و تری اتیلن گالیکول، کود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، 
پارازایلین، سیمان و متانول است و این کاال ها به 29 کشور 

مختلف صادر می شود.

مدیركل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی: 

راه اندازی مدارس ورزشی به نخبه پروری کمک شایانی می کند 

راستاد در بندر شهید رجایی مطرح كرد

توسعه متوازن بخش های دریایی و بندری، شاخص رتبه بندی بنادرکشور

 در دی ماه امسال 

 صادرات کاال از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۴۳ درصد افزایش یافت

جهاد  سازمان  رئیس  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح 64 پروژه عمرانی و 
اقتصادی در دهه فجرامسال خبر داد. جعفر گوهرگانی در جمع 
خبرنگاران با تبریک دهه پرفروغ فجر انقالب اسالمی اظهار کرد: 
پروژه های متعددی به مناسبت ایام اهلل دهه فجر آماده شده اند 
از  افتتاح خواهند شد.وی  با حضور مسئوالن  ایام  این  در  که 
افتتاح و کلنگ زنی 68 پروژه عمرانی و اقتصادی در کهگیلویه 
و بویراحمد خبر داد و افزود: به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه 
فجر 64 پروژه افتتاح و 4 پروژه دیگر نیز کلنگ زنی و کار ساخت 
آنها آغاز می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
افتتاح را 41 میلیارد تومان  بویراحمد هزینه پروژه های آماده 
و اعتبار مورد نیاز برای پروژه های کلنگ زنی را 12 میلیارد و 
250 میلیون تومان عنوان کرد. این مسئول افتتاح این پروژه ها را 
موجب اشتغال زایی تعداد زیادی از جمعیت بیکار استان دانست و 
بیان کرد: با افتتاح این پروژه ها برای دو هزار نفر در استان اشتغال 

ایجاد می شود. وی با بیان این که 5 میلیارد و 780 میلیون تومان 
از این اعتبار را مربوط به پروژه های شهرستان باشت است، ابراز 
کرد: افتتاح پروژه های باشت برای 300 نفر اشتغال زایی خواهد 
داشت. گوهرگانی با اشاره به این که پروژه های بویراحمد با اعتبار 
10 میلیارد و 500 میلیون برای 480 نفر اشتغال زایی ایجاد 

می کنند، تصریح کرد: در کهگیلویه نیز این پروژه ها با پنج میلیارد 
و 800 میلیون تومان اعتبار، برای 80 نفر ایجاد شغل می کنند. 
وی اعتبار پروژه های شهرستان های گچساران، چرام و دنا را به 
ترتیب سه میلیارد و 500 میلیون، دو میلیارد و 300 میلیون و 
پنج میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تعداد 150 
نفر در گچساران، 47 نفر در چرام و 590 نفر در دنا با افتتاح 
پروژه های مربوطه مشغول به کار خواهند شد. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اعتبار پروژه های شهرستان 
بهمئی را یک میلیارد و 100 میلیون تومان با اشتغال زایی 35 
نفر و شهرستان لنده را شش میلیارد و 700 میلیون تومان با 
اشتغال زایی 256 نفر عنوان کرد. این مسئول؛ پروژه تامین آب و 
انتقال و اجرای سیستم تحت فشار آبلش لنده، پرواربندی 500 
راسی گاوی در کهگیلویه، آبیاری تحت فشار مختار بویراحمد، دو 
واحد مرغداری در کهگیلویه با ظرفیت 2.5 میلیون متر مکعب را 

از دیگر پروژه های مهم این دهه عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی كهگیلویه و بویراحمد خبر داد

افتتاح 6۴ پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با دهه فجر

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 
35 روستای قزوین در دهه فجر

فرصت  خبرنگار  قزوین- 
امروز- گازرسانی به 35 روستای 
امسال  فجر  دردهه  قزوین  استان 
این  تشریح  در  نجفی  داد.  خبر 
و  سی  با  همزمان  گفت:  خبر 
انقالب  پیروزی  سالگرد  هفتمین 
اجرایی  عملیات  ایران  اسالمی 
فاقد  روستای   35 به  گازرسانی 
گاز از توابع شهرستان های قزوین 

و آوج آغاز خواهد شد. وی افزود این روستاها شامل 9 
. کوهین و بخش مرکزی  روستای منطقه طارم سفلی 
قزوین . 17 روستای منطقه الموت غربی و 9 روستا از 
توابع شهرستان آوج خواهند بود. نجفی اذعان داشت با 
گازدار شدن این 35 روستا تعداد 3317 خانوار روستایی به 
جمع مشترکین گاز افزوده خواهند شد. مدیر عامل شرکت 
گاز استان قزوین هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به 
روستاهای مذکور را حدود 300 میلیارد ریال پیش بینی 
نمود که از منابع بند ق تامین خواهد شد. نجفی همچنین 
از گازرسانی به روستای ارکن کرد در بخش طارم سفلی 
در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: همزمان با سالگرد 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و گازرسانی به روستای 
ارکن کرد، 414 خانوار روستای مذکور از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار خواهند شد، وی هزینه گازرسانی به این روستا را 
16 میلیارد ریال اعالم نمود. مدیر عامل شرکت گاز استان 
قزوین در ادامه افزود، در حال حاضر 311 روستای استان 
که شامل 74 درصد خانوارهای روستایی می شوند از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار هستند که امید است با اجرای طرح 
گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار این مقدار به بیش 

از 90 درصد افزایش یابد.

10 هزار متر نقاشی و دیوار نویسی 
در شهر رباط كریم

رباط كریم- خبرنگار فرصت امروز- معاون خدمات 
شهر شهرداری رباط کریم از اجرای 10 هزار متر نقاشی 
و طراحی با مضامین فرهنگی توسط واحد زیبا سازی این 
معاونت خبر داد و جزییات آن را تشریح کرد. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رباط کریم، 
مصطفی ترکاشوند گفت : حوزه معاونت خدمات شهری 
رباط کریم با نگرش لزوم ساماندهی منظر شهری و ایجاد 
محیط شاد در معابر شهر رباط کریم اقدام به انجام این طرح 
نموده است. وی افزود : از جمله اقدامات انجام شده می توان 
به امحای، پاکسازی، رنگ آمیزی و طراحی، دیوار نویسی و 
نقاشی روی دیوار های عمومی خصوصا مدارس سطح شهر 
اشاره کرد.معاون خدمات شهر تصریح کرد : با دیدگاه ترویج 
فرهنگ عمومی و زیبا سازی سطح شهر با ترسیم پیام های 
ملی و مذهبی اعم از احادیث، صلوات، بیانات حضرت امام 
)ره(،مقام معظم رهبری و همچنین اجرای طرح های شاد، 
طبیعت، تاریخی، دفاع مقدس نموده است.وی در پایان 
خاطر نشان کرد : با اجرای 10 هزار متر طراحی در سطح 
شهر و حدود سی مدرسه تالش شده است تا عالوه بر 
بهبود سیمای عمومی شهر به ایجاد محیطی شاداب و 
رضایت  مورد  امیدواریم  که  آید  بوجود  شهر  در  منظم 

شهروندان گرامی قرار گیرد.

شهردار كرج:
1000 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل 

و نقل شهری كرج افزوده می شود
بیان  با  کرج  شهردار  امروز-  فرصت  كرج- خبرنگار 
اینکه به دنبال افزایش 1000 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
 BRT حمل و نقل شهری کرج هستیم، گفت: 2 خط
توسط شورای شهر تصویب شده که سرمایه گذار تامین 
هزینه آن را برعهده گرفته است. علی ترکاشوند در نشست 
خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شهرداری کرج 
برگزار شد، اظهار داشت: مطالعات طرح جامع حمل و نقل 
به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده و بر اساس 
آن 57 تقاطع غیرهمسطح در شهر کرج باید ایجاد می شود 
که در این صورت می تواند بخش زیادی از مشکل ترافیک 

را در شهر رفع کند. 
نیز  : 2 خط BRT توسط شورای شهر کرج  افزود  وی 
و  مالرد  تا  سلطانی  شهید  میدان  از  که  شده  تصویب 
از چهارراه امام تا پل حصارک است و سرمایه گذار نیز 
در  ترکاشوند  است.  گرفته  عهده  بر  را  آن  هزینه  تامین 
این  کرد:  بیان  شهرداری  در  مدیریتی  تغییرات  مورد 
به هیچ  و  دارد  تمامی دستگاه ها وجود  جابه جایی ها در 
که  چرا  ندارد  انتخابات  با  ارتباطی  تغییرات  این  عنوان 
شهرداری حق چنین کاری را ندارد و شایسته ساالری در 
دستور کار اصلی مدیری شهری کرج قرار دارد. وی بیان 
کرد: شهرداری نهادی عمومی و متعلق به همه مردم شهر 
است و از اینکه به نفع یا علیه کسی در انتخابات ورود پیدا 
کند، پرهیز می کند. شهردار کرج در مورد موضوع درآمد 
پایدار در شهرداری کرج، گفت: ایجاد درآمد پایدار برای 
تمامی شهرداری ها امری واجب است و در همین راستا 
کمیسیونی تحت عنوان شهر تهران و کالنشهرها تشکیل 
شده که موضوعات مختلف در آن بررسی شده و درآمدها 
قرار  توجه  مورد  این کمیسیون  در  وزارت کشور  توسط 
گرفته و مسائل مختلف در حال پیگیری است. ترکاشوند با 
اشاره به افتتاح پروژه های زودهنگام توسط شهرداری کرج، 
خاطرنشان کرد: برخی پروژه ها از چندین سال گذشته نیمه 
تمام مانده بود که سبب نارضایتی مردم شده بود و بر این 
اساس برای جلب رضایت مردم تالش کردیم برخی پروژه ها 
را زودتر از موعد افتتاح کنیم. وی بیان کرد: متاسفانه گاهی 
به جای همراهی برخی دستگاه ها در اجرای پروژ ها، شاهد 
اتفاق  آگاهی  عدم  سبب  به  که  هستیم  کارشکنی هایی 
می افتد که البته معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز با 
پشتیبانی الزم ما را در این حوزه حمایت می کند. شهردار 
پروژه های  زمان  و  اجرا  اینکه  بر  تاکید  با  کالنشهر کرج 
اینکه بیش  با توجه به  افزود:  عمرانی مدیریت می شود، 
از 30 درصد نرخ تسهیالت برای اجرای پروژهای عمرانی 
است، یک روز زودتر به بهره برداری رسیدن آن در حفظ 
منافع ملی و کاهش بازپرداخت تسهیالت موثر است. وی 
با بیان اینکه همه پروژه ها دارای دستگاه نظارتی متعهد 
و پاسخگو، خارج از محدوده شهرداری است، یادآور شد: 
تمامی پروژه ها مستندسازی شده و شناسنامه دار هستند. 
در  مشارکت  جذب  برای  موانعی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرداری وجود دارد، گفت: در شهرداری اگر کار مشارکتی 
وجود نداشته باشد، به طور قطع درچند سال آینده با رکود 
مواجه می شویم و در همین راستا بسترهای مشارکت تهیه 
شده و در این راستا دستگاه های تسهیل کننده نیز باید وارد 

عمل شوند. 

در ده ماهه نخست امسال بیش از 
47 هزار خانوار مشترک گاز شدند

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
ظهیري،  مهندس  گیالن-  استان  گاز  شرکت  عمومي 
 47238 گفت:  گیالن  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
طبیعي  گاز  مشترک  کنون  تا  سال  ابتداي  از  خانوار 
شدند. وي در ادامه افزود: شرکت گاز استان گیالن در 
حال حاضر داراي 870 هزار مشترک گاز طبیعي مي 
باشد که از این مجموع 47238 خانوار از ابتداي سال 
تاکنون مشترک گاز طبیعي شدند که از این میزان،18 
»ق«  بند  هاي  پروژه  محل  از  خانوار  پانصد  و   هزار 

مي باشند.
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