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شیراز؛ افسانه ای 
در نزدیکی واقعیت

بهتری�ن  از  همیش�ه  باغ وحش ه�ا 
جاذبه ه�ای تفریح�ی ی�ک ش�هر به 
ش�مار می روند. پس شاید عالقه مند 

باشید بدانید در دنیا کدام شهرها بهترین باغ وحش را دارند. 
بزرگ تری�ن باغ وحش ه�ای دنی�ا در ادامه آورده ش�ده اند که 
نه تنها مس�احت و بزرگی، بلکه از نظر تعدد گونه ها و حیواناتی 

که در آن نگهداری می شوند، حقیقتا قابل توجه است. 
باغ وحش ه�ا هم�واره یک�ی از اصلی ترین نقاطی هس�تند که 
گردش�گران ب�ه دی�دن آنه�ا می رون�د و هرچه می�زان وجود 

گونه ه�ای حیات وحش و گونه های نادر حیوانات در این 
باغ وحش ها بیشتر باشد، میزان استقبال نیز بیشتر...

ایتالیا کشوری است است که جمعیتی 
نزدی�ک ب�ه جمعی�ت ای�ران دارد و از 
نظر مس�احت تقریبا یک پنجم ایران 
اس�ت. این کش�ور یکی از کشورهای 

جن�وب اروپاس�ت آوازه ای بلند باال در عرصه گردش�گری برای 
مردم دنیا دارد. رم که پایتخت این کش�ور، شهری بسیار معروف 

با جاذبه های فراوان گردش�گری است.  بیش از 90درصد 
مردم ایتالیا مسیحی هستند و این کشور به نسبت ...

خاطره انگیزترین 
باغ وحش های دنیا

ایتالیای 
دوست داشتنی
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یکی از کالن شهرهای ایران، شیراز است 
که مرکز اس��تان فارس اس��ت و در جنوب 
غرب��ی ایران قرار دارد. این ش��هر در ارتفاع 
1585 متری از س��طح دری��ا و در منطقه 
کوهس��تانی زاگرس قرار دارد و آب و هوای 
معتدل��ی دارد. همچنین این ش��هر دارای 
جاذبه ه��ای جهانگ��ردی فراوانی اس��ت و 
به عنوان شهر شعر و گل و پایتخت فرهنگی 
ایران معروف است. همچنین سومین شهر 
بزرگ ایران از نظر وس��عت پ��س از تهران 
و مش��هد محس��وب می شود. ش��هر شیراز 
آرامگاه بزرگانی همچون غزل س��رای نامدار 
حافظ و استاد س��خن سعدی است و سرو 
ن��ازش آوازه جهان��ی دارد. عط��ر ش��کوفه 
نارنجس��تان ها، آب و هوای معتدل و مردم 
نرم خو و مهمان نواز ش��یراز به همراه ده ها 
جاذبه تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی، 
همواره گردش��گران زیادی را به س��وی آن 

فرا می خواند. 

وجه تسمیه
در افس��انه ها آمده  است که شیراز فرزند 
تهمورس از پادش��اهان سلسله پیشدادیان 
ش��هر شیراز را تاس��یس کرد و نام خود را 
بدان بخش��ید. نام این دیار، ش��هرراز بوده 
که به اختصار ش��یراز خوانده ش��ده  است. 
تخ��ت  در  باستان شناس��ی  کاوش ه��ای 
جمش��ید به پیدایش خش��ت نبشته هایی 
انجامی��د ک��ه روی چند فق��ره از آنها نام 

شیراز مش��خص بود. بدین ترتیب می توان 
احتمال داد، ای��ن وادی که در عهد رونق 
تخت جمشید، آبادی کوچکی بیش نبوده 

 اس��ت، بعد از انهدام پایتخت هخامنشیان، 
دی��ار  آن  خاکس��تر  دل  از  س��مندروار 

برپاخاسته  است. 

 تاریخ
شهر شیراز یکی از قدیمی ترین شهرهای 
ای��ران و جه��ان ب��وده و قدمت��ی بال��غ بر 

۴۰۰۰ س��ال دارد. این ش��هر حدود 5۰۰ 
س��ال قبل از میالد مس��یح محل استقرار 
بزرگ تری��ن امپراتوری جهان بوده  اس��ت. 

شیراز؛ افسانه ای در نزدیکی واقعیت
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شیراز، هم اکنون در محل تقاطع مهم ترین 
راه های ارتباطی ش��مال به جنوب و شرق 
ب��ه غ��رب کش��ور اس��ت و ای��ن موقعیت 

در ادوار قب��ل از اس��الم ش��اخص تر بوده، 
چرا که در عهد هخامنش��یان، شیراز بر سر 
راه ش��وش، پایتخت هخامنش��ی، به تخت 

جمش��ید و پاس��ارگاد بوده است و در عهد 
ساس��انیان راه ارتباطی ش��هرهای بس��یار 
مهمی چون بیش��ابور و استخر بوده است. 

در قرن س��یزدهم می��الدی، به دلیل رونق 
عل��م، فرهنگ و هنر، ش��یراز ب��ه دارالعلم 
مش��هور ش��د. تعداد زی��ادی از ش��اعران، 

صوفی��ان و فیلس��وفان مش��هور ایرانی در 
ش��یراز متولد شده اند که س��هم مهمی در 
به ش��هرت رس��انیدن شیراز داش��ته اند. از 
بین آنها می توان س��عدی، حافظ، روزبهان 
و مالص��درا را ن��ام ب��رد. در دوره صفویه و 
حکومت شاه عباس، شیراز تحت زمام امام 
قلی خ��ان دارای رونق ب��ود و وی بناهای 
با شکوهی در ش��یراز ساخت. پس از حمله 
افغان ه��ا به ایران و س��قوط صفویه، دوران 
نزول ش��یراز آغاز شد و س��پس با شورش 
حکمرانان محل��ی در دوره افش��اریه علیه 
نادر ش��اه، این وضع بدتر ش��د. نادر ش��اه 
س��پاهی را روانه ش��یراز کرد و شهر پس از 
چندی��ن ماه محاصره س��قوط کرد. پس از 
این حمله بسیاری از بناهای با شکوه شیراز 
از بی��ن رفت و جمعیت ش��یراز به 5۰هزار 
نفر یعن��ی ربع جمعیت ق��رن پیش از آن 
کاه��ش یافت. در زمان زندی��ه کریم خان 
ش��یراز را به عنوان پایتخ��ت خود برگزید و 
ش��یراز رونق گذش��ته خود را بازیافت. وی 
با استخدام 1۲هزار کارگر، اقدام به ساخت 
قلعه ای در مرکز ش��هر و خندقی دورتادور 
ش��هر کرد. همچنین به س��اخت مس��جد، 
حم��ام، آب انبار، بازار و سیس��تم آبیاری و 
زهکش��ی اقدام ک��رد. در دوره قاجاریه نیز 
ش��یراز از اهمیت خاصی برخ��وردار بود و 
حکمرانی ش��یراز همواره به عن��وان امتیاز 
ویژه ای بود که به حکمرانان داده می ش��د. 
بس��یاری از باغ ها و س��اختمان های شیراز 
در این دوره س��اخته ش��ده  است. نوسازی 
شیراز از دوره پهلوی آغاز شد. در این دوره 
چندین بیمارس��تان، دانشگاه و کارخانه در 
شیراز ساخته ش��د که مهم ترین آنها را به 
ترتیب می توان بیمارستان نمازی، دانشگاه 

شیراز و پاالیشگاه نفت شیراز دانست. 
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جغرافیا و آب و هوا

این شهر دارای آب و هوای معتدل است. 
یک رود فصلی از وس��ط شهر عبور می کند 
که به رودخانه خش��ک معروف است و تنها 
در فصل زمس��تان و بهار آب دارد. این رود 
به دریاچه مهارلو در جنوب ش��رقی شیراز 

می ریزد. 

اقتصاد
ش��هرک صنعتی بزرگ شیراز نیز صنایع 
کوچک و بزرگ بس��یاری را در خود جای 
کارخانج��ات  دارای  ش��یراز  اس��ت.  داده  
الکترونیکی متعددی است. صنایع فناوری 
اطالع��ات از بزرگ ترین صنایع این ش��هر 
به شمار می رود. کش��اورزی همواره بخش 
مهم��ی از اقتصاد ش��یراز و حومه آن بوده 
ک��ه دلی��ل آن فراوان��ی آب در این منطقه 
نسبت به بیابان های اطراف است. تولیدات 
کش��اورزی این شهرستان عبارتند از انگور، 
نارنج، خرمالو، ازگیل، ش��لیل، انار و گندم. 
این ش��هر در تولید فرش و گل نیز معروف 
اس��ت. ش��یراز همچنین یکی از سه قطب 
صنایع دس��تی ایران است. از صنایع دستی 
ش��یراز می توان به خاتم کاری، معرق کاری، 

قالی بافی و منبت کاری اشاره کرد. 

صادرات
از جمل��ه محصوالتی که صادر می ش��ود 
می توان به پنبه، ف��رش، خورجین، صمغ، 
بادام، کشمش، خشکبار، هلو، پوست روباه، 

گوسفند و اسب اشاره کرد. 

فرهنگ
ش��یراز پایتخت فرهنگی ایران محسوب 
می ش��ود. ش��اعران بس��یاری از ای��ن دیار 

برخاس��ته اند ک��ه از می��ان آنها س��عدی و 
حافظ ش��هرت جهانی دارن��د. آرامگاه این 
دو شاعر بزرگ همواره پذیرای جهانگردان 
بس��یاری از سراس��ر جهان اس��ت. از دیگر 
شاعران معروف ش��یرازی می توان به اهلی 

ش��یرازی، شوریده شیرازی، شاعر روشندل 
شیرازی، قاآنی ش��یرازی و وصال شیرازی 
اشاره کرد. شیراز به شهر شعر، باغ و گل و 
بلبل معروف اس��ت. باغ در فرهنگ ایرانیان 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت و شیراز 

از قدی��م به داش��تن باغ های بس��یار و زیبا 
مشهور بوده  است. تعدادی از باغ های شیراز 
از لحاظ تاریخی بسیار حائز اهمیت هستند 
و به عنوان مراکز مهم توریس��تی به ش��مار 
می آین��د. از معروف ترین این باغ ها می توان 

ب��ه باغ ارم، عفی��ف آباد، بقع��ه هفت تنان، 
دلگشا و جهان نما اشاره کرد. 

سوغات
س��وغات عمده ش��یراز صنایع دستی، 
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مس��قطی،  فال��وده،  آبغ��وره،  آبلیم��و، 
بهارنارن��ج، خات��م کاری، قال��ی، نم��د، 
چ��رم، گلی��م و گب��ه اس��ت. همچنین 
فالوده  ش��یراز  خوردن��ی  معروف تری��ن 

شیرازی است. 

 زبان
لهجه شیرازی یکی از لهجه های زبان فارسی 
است. با اینکه تمامی لهجه های شیرازی از یک 
لهجه یعنی لهجه اصیل سرچشمه می گیرند، 
ام��ا اصطالحاتی که در لهجه های منش��عب 

وجود دارد گاه باعث می شود این تصور حاصل 
شود که این لهجه ها از ریشه با هم تفاوت دارد. 

غذاهای شیراز
ش��یراز به دلی��ل باغ ها و گلس��تان های 

فراوانی که در شهر و خارج از آن دارد شهر 
عرقیجات محسوب می شود. شما می توانید 
در نقاط مختلفی از ش��هر کارگاه های تهیه 
عرقیج��ات و گالب را از نزدی��ک دیده و با 
این صنعت آشنا شوید و بهترین و تازه ترین 

عرقیج��ات را ک��ه هر کدام ع��الوه بر طعم 
مفرح، خ��واص دارویی و درمان��ی ویژه ای 
دارد، تهیه کنید. از مهم ترین این عرقیجات 
می ت��وان ب��ه عرق بیدمش��ک، نس��ترن و 

دو آتشه شیراز اشاره کرد. 
ساالد ش��یرازی هم که نامی آشناست و 
در سراسر ش��هرهای ایران شناخته شده و 
جزئی از منوی غذایی اغلب رس��توران های 
ایران است. این ساالد که با خرد کردن پیاز، 
خیار و گوجه فرنگی بدون استفاده از کاهو 
تهیه می شود با اضافه کردن آب نارنج تازه یا 
کمی آب لیمو یا آبغوره، نمک و نعناع خشک 
)به صورت پودر شده( به آن طعم و لطافتی 
فراموش نشدنی می دهد. کلم پلوی شیرازی 
نیز به سبک خاص و متفاوت با سایر شهرها 
پخته می ش��ود. همچنین شکرپلو، آش انار، 
یخنی نخ��ود، بادام س��وخته، قرمه به، رب 
پلو، یخن��ی عدس کلم، ش��کر پنیر، حلیم 
بادمجان، حاجی بادام، حلوای کاسه، دوای 
آرد و روغن، آش ماست، پاچه پلو، قنبرپلو، 
آب پیازک و شامی نیز از غذاهای مخصوص 

شهر شیراز هستند. 

مکان های مذهبی 
ش��اه چراغ: در شیراز وجود تعداد زیادی 
از آرامگاه ه��ای امامزاده ه��ا و بقعه ها باعث 
ش��ده اس��ت تا ش��یراز نام س��ومین شهر 
مذهبی ایران بعد از ش��هرهای مشهد و قم 
را ب��ه خود بگیرد. از جمله این امامزاده ها و 
بقعه ها می توان به شاهچراغ، سیدعالءالدین 
حس��ین، بقعه هفت تنان و بقعه چهل تنان 

اشاره کرد. 

 گردشگری و تفریح
ش��یراز به عن��وان یک��ی از مناط��ق مهم 
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گردش��گری و توریس��تی ایران محس��وب 
می شود. شیراز این نام خیال انگیز، همیشه 
به عنوان یکی از مهم ترین مراکز گردشگری 
و توریس��تی ایران مطرح ب��وده و چه برای 
گردشگران داخلی و چه برای توریست های 
خارج��ی ش��هری پرجاذب��ه و دیدن��ی ب��ا 
جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیار شناخته 
شده  است. این شهر در قلب تمدنی کهن و 
بس��یار باشکوه قرار دارد و برای دوستداران 
تاریخ و باستان شناس��ی نقط��ه ای بی نظیر 
اس��ت، چون از آب و هوای��ی مثال زدنی و 
مطبوع برخوردار است و از طبیعتی دیدنی 
نیز بهره مند است. تعدادی از باغ های شیراز 
از لحاظ تاریخی بسیار حائز اهمیت هستند 
و به عنوان مراکز مهم توریس��تی به ش��مار 
می آیند که معروف ترین این باغ ها عبارتند 
از ب��اغ ارم، عفیف آباد، دلگش��ا، جهان نما. 
تاالب ه��ا و دریاچه ه��ای متع��دد به وی��ژه 
تنه��ا دریاچه آب ش��یرین ای��ران )دریاچه 
پریش��ان(، آبش��ار مارگون، پیس��ت اسکی 
پوالدکف، بهش��ت گمش��ده از جاذبه های 

طبیعی کم نظیر شیراز به شمار می آیند. 

پیست اسکی پوالد کف
در نزدیکی ش��یراز، مس��یر س��پیدان به 
کمهر یک پیس��ت اسکی مجهز وجود دارد 
ک��ه مکان تفریحی و ورزش��ی بس��یاری از 
خانواده ها و جوانان در فصل زمستان است. 

بناهای تاریخی
ارگ کریم خان 

ارگ کریم خان، قصر سلطنتی و اندرونی 
کریم خان زند حاکم ش��یراز بوده است که 
در س��ال 118۰ ه. ق. به دستور وی ساخته 

ش��ده اس��ت. کریم خان زند برای ساختن 
قصر خود ماهرترین سنگ تراشان، معماران 
و هنرمندان آن عصر را به ش��یراز دعوت و 
بهترین نوع مصالح را از شهرها و کشورهای 
مختلف خریداری کرد و در اختیار کارگران 
قرار داد. درس��اختن ارگ معماری نظامی و 
معماری مس��کونی هر دو با هم به کار رفته 

اس��ت چرا که ارگ، خانه پادشاه بوده و باید 
ضریب امنیتی باالیی داشته باشد. 

قلعه اژدها پیکر 
قلعه اژدها پیکر در ش��هر الر استان فارس 
ق��رار دارد، با توج��ه به یافته  ه��ای موجود، 
قدمت قلعه اژدها پیکر به دوره پیش از اسالم 

می رسد و تا یک قرن پیش این قلعه مسکونی 
بوده اس��ت. قلعه اژدها پیکر روی یک سطح 
مرتفع در باختر شهر شیراز قرار گرفته و طول 

آن 7۰۰ متر و پهنای آن 17۰متر است. 

باغ دلگشا 
باغ دلگش��ا در شمال ش��رقی و در سمت 

جن��وب تنگ آب خ��ان و نزدی��ک آرامگاه 
س��عدی در بس��تری کوهس��تانی قرار دارد. 
سابقه آبادانی و وجود این باغ نه تنها به پیش 
از دوره سلس��له  های آل اینج��و و آل مظفر 
می رس��د، بلکه تا پیش از اسالم یعنی دوره 
حکومت ساس��انیان، به دلی��ل همجواری با 
مظهر کاریزی کهن و استقرار در حریم قلعه 
بسیار قدیمی مشهور به کهن دژ بوده است. 

باغ نارنجستان قوام 
باغ نارنجستان قوام از مکان های ارزشمند 
دوران قاجار اس��ت و به علت وفور درختان 

نارنج، باغ نارنجستان نامیده می شود. 

گور گمنام ایران 
گور، همان فیروزآباد اس��ت که تا قبل از 
حمله اس��کندر به ایران، ش��هر گور نامیده 
می ش��د؛ ش��هری ک��ه در 1۰۰کیلومتری 
از  یک��ی  و  دارد  ق��رار  ش��یراز  جن��وب 
ش��هرهای  گمنام تری��ن  و  پرجاذبه تری��ن 
می ش��ود.  محس��وب  ای��ران  گردش��گری 
فیروزآب��اد یا همان گور، در روزگار کیانیان 

شهر بزرگی بود و حصاری عظیم داشت. 

قلعه دختر 
قلعه با ش��کوهی که در ش��ش کیلومتری 
ج��اده فیروزآب��اد به ش��یراز، درس��ت در 
دامن��ه کوهی مش��رف به جاده ق��رار دارد 
و ب��ا ظاه��ر منحصر به ف��ردش خودنمایی 
می کند. اگر قلعه دختر را از نزدیک ببینید 
سنگ های منحصر به فرد آن به چشم تان 
خواهد آمد که در قس��مت نما، درش��ت و 
تراشیده هستند و در قسمت  پی ها و داخل 
دیوارها قلوه سنگ های درشت رودخانه ای 
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ق��رار گرفته ان��د. بزرگ��ی بنای ای��ن قلعه، 

مبهوت کننده است. 

شهر نخل و باربد 
اگر از ش��یراز دو س��اعت به طرف جنوب 
حرکت کنید، بعد از عبور از ش��هر خفرو به 
ش��هری می رس��ید که جنگل نخل نامیده 
می شود. نام این شهر کوهپایه ای که مهجور 
مانده، جهرم اس��ت؛ ش��هری که مرکبات و 
خرمای��ش زبانزد همه اهالی اس��تان فارس 
اس��ت. آبلیمویی که ایرانی ها آن را به عنوان 
سوغات ش��یراز می شناس��ند، از لیموهای 

خوش طعم و آبدار جهرم گرفته می شود. 

صنایع دستی
قالی بافی

قالی بافی، همواره  یکی از صنایع مهم دستی 
ایرانیان بوده اس��ت. در میان عش��ایر اس��تان 
فارس زیباترین هنر دس��تی، قالی بافی است 
که آمیزه ای از کار، هنر و تالش��ی اس��ت که با 
دست های سختکوش زنان عشایر بافته می شود 
در میان این بافته ها نوعی فرش به نام گبه بافته 
می ش��ود. گبه تجلی زیبایی، طراوت و شادی 
زندگی عشایری اس��ت که مانند پیراهن های 
رنگ به رنگ زنان قشقایی موجی از رنگ های 
شاد طبیعت را درخود جای داده است. زمینه 
اصلی این فرش، دش��ت های سرسبزی است 
که عش��ایر در آنه��ا زندگی می کنن��د. انگار 
تمامی  زیبایی های طبیع��ت در زمان کوچ به 
دست دختران و زنان هنرمند قشقایی بر این 

فرش های کوچک نقش بسته است. 

پارچه بافی
و  ش��یراز  ش��هرهای  در  گذش��ته  در 

کازرون پارچه ه��ای ابریش��می،  نخ��ی و 
پش��می  بافته می ش��د و ش��هرت بس��یار 

زیادی را داشت. 

حصیربافی
بوریا بافی و س��بدبافی در استان فارس 
رواج دارد و بهترین ن��وع بوریا متعلق به 

شهر کازرون است. س��بد بافی قشقایی ها 
از منظر شکل و نقش بسیار جالب اس��ت.

 
سفالگری

در استان فارس انواع ظروف سفالی ساده 
و لعاب��دار و انواع کاش��ی های هن��ری تولید 

می شود. 

نقره کاری و مسگری
ظروف مسی و نقره کاری از جمله صنایع 
مهم استان فارس است که مسگری و نقره 

کاری شیراز نیز شهره خاص و عام است.
 

خاتم کاری
مهم ترین صنعت دس��تی اس��تان فارس، 

خات��م کاری اس��ت. منب��ت کاری نیز در 
اس��تان فارس رواج زیادی دارد. همچنین 
منب��ت کاری و کنده کاری آباده ش��هرتی 
بس��زا دارد. در استان فارس صنایع دیگری 
مانن��د تلکلی دوزی، گیوه دوزی، نمدمالی، 
خراط��ی، چ��رم س��ازی، سنگ تراش��ی و 

شیشه گری نیز رایج است. 
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باغ وحش ها همیش��ه از بهتری��ن جاذبه های تفریحی 
یک ش��هر به شمار می روند. پس شاید عالقه مند باشید 
بدانید در دنیا کدام ش��هرها بهترین باغ وحش را دارند. 
بزرگ ترین باغ وحش های دنیا در ادامه آورده ش��ده اند 
که نه تنها مس��احت و بزرگی، بلکه از نظر تعدد گونه ها 
و حیوانات��ی ک��ه در آن نگه��داری می ش��وند، حقیقتا 

قابل توجه است. 
باغ وحش ها همواره یکی از اصلی ترین نقاطی هستند 
که گردش��گران ب��ه دیدن آنها می رون��د و هرچه میزان 
وجود گونه های حی��ات وحش و گونه های نادر حیوانات 
در این باغ وحش ها بیشتر باشد، میزان استقبال نیز بیشتر 
خواهد بود. برای بیشتر مردم سفر فقط به معنی حضور 
در جای��ی دور از مح��ل زندگی به ش��مار نمی رود، بلکه 
سفر به معنی تماس نزدیک با طبیعت، سایر فرهنگ ها 
و مردم است. یکی از اصلی ترین جاذبه های نیمه  طبیعی 
در سراسر دنیا را می توان باغ وحش ها دانست. اماکنی که 
در آن گردش��گران و بازدیدکنندگان این امکان را دارند 
تا از نزدیک و بدون ترس از هر گونه حمله یا آس��یبی از 
سوی حیوانات آنها را مشاهده کرده و در محیطی شبیه 
فضای زندگی ش��ان، به تماشای رفتارهای آنها بنشینند. 
در سراسر دنیا باغ وحش های بزرگ و جالبی وجود دارد. 

برای آشنایی با آنها با ما همراه باشید. 

باغ وحش فیالدلفیا 
این باغ وحش از قدیمی ترین باغ وحش های این منطقه 
اس��ت. تاریخ گشایش این باغ وحش به دلیل آغاز جنگ 
جهانی دوم به تعویق افت��اد. اما باید بدانید که باغ وحش 
فیالدلفی��ا یک��ی از بزرگ ترین باغ وحش ها نیز اس��ت و 
مکان های دوس��ت داش��تنی و خاطره انگیز متعددی در 

خود دارد. 
 باغ وحش تولدو

 باغ وحش تولدو در ایالت اوهایو قرار دارد و در س��ال 
199۰ میالی گشایش یافت. 

باغ وحش پارک لینکلن
باغ وح��ش پ��ارک لینکلن در ش��یکاگو ق��رار دارد و 
بازدید از آن رایگان اس��ت. در اینج��ا حیوانات آزادانه 
زندگی می کنند و همچون یک همسایه بافرهنگ برای 

بازدیدکننده ها آزاری ندارند. 
 باغ وحش دی گرانبی

این باغ وحش در کیوب��ک در مرز کانادایی نیویورک 
قرار دارد و بس��یار تمی��ز و بزرگ اس��ت. حیوانات در 

خاطره انگیزترین باغ وحش های دنیا
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این باغ وحش بس��یار آزاد هس��تند و در قفس محبوس 
نشده اند. 

باغ وحش وین
برای دیدن بهترین باغ وحش دنیا باید به ش��هر وین 
س��فر کرد. این باغ وحش در قرن17میالدی تأس��یس 
ش��ده و می توان آن را قدیمی تری��ن باغ وحش عمومی 
دنی��ا دانس��ت. این باغ وحش دارای س��طح اس��تاندارد 
بس��یار باالیی برای محافظت از حیوان��ات و همچنین 
خدمات ارائه ش��ده به بازدیدکنندگان است و از همین 

رو بس��یاری آن را قص��ر حیوان��ات می نامند. باغ وحش 
وین یکی از جاذبه های اصلی گردش��گری این ش��هر به 
شمار می رود و تقریباً بیشتر گردشگران و مسافرانی که 
به این ش��هر س��فر می کنند از این باغ وحش نیز دیدن 
می کنند. آمارهای رس��می نش��ان دهنده بازدید ساالنه 

هزاران گردشگر از این باغ وحش است. 

باغ وحش ممفیس
باغ وحش ممفیس از ورودی های مصری و غرفه های 
پاندای چین��ی الهام گرفته اس��ت و معماری عجیب و 

دوست داشتنی دارد. 

 باغ وحش نیابی
این باغ وحش در دره کول ایلینویز قرار دارد و یکی از 
باغ وحش های مورد عالقه کودکان است که بدون شک 
با یک بار رفتن به آنجا، خاطره این گردش در ذهن شان 

ماندگار می شود. 

باغ وحش هاگل
این باغ وحش در شهر دریاچه نمک قرار دارد. در این 

مکان در روزهای کریس��مس برنامه جالبی برپا اس��ت 
که به آن  )نوره��ای باغ وحش( می گویند. آنها نورهای 
متحرک هس��تند. در اینجا در کنار تماش��ای حیوانات 

می توانید از طعم عالی شکالت داغ نیز لذت ببرید. 

باغ وحش پارک بیندر 
ای��ن باغ وح��ش جال��ب در بتل کریک میش��یگان 
قرار دارد و بس��یار تمیز اس��ت. اگرچه خیلی بزرگ 
نیس��ت اما می توانید با دس��ت های خ��ود به زرافه ها 

غذا بدهید. 
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باغ وحش برلین 

در باغ وح��ش برلی��ن ان��واع حیوان��ات عجی��ب و 
طراحی ه��ای متنوع به س��بک ویکتوری��ا را می توانید 
از نزدیک مش��اهده کنید. برای تص��ور کردن اهمیت 
بزرگ تری��ن باغ وح��ش دنی��ا تنها کافی اس��ت، اعالم 
کنی��م بیش از 1۴هزار حی��وان مختلف در آن زندگی 
می کنن��د و س��االنه بی��ش از 3 میلیون گردش��گر به 
دی��دن آن می روند. ای��ن باغ وحش در کنار داش��تن 
ای��ن عن��وان، همچنین صاح��ب یک��ی از بزرگ ترین 
آکواریوم های دنیاس��ت و بازدی��د از آن، امکان انجام 
یک مطالعه کامل بر زندگی حیوانات خش��کی و آبزی 
را برای هر بازدیدکننده ای فراهم می کند. باغ وحش��ی 
ک��ه امروزه یکی از اصلی ترین جاذبه های گردش��گری 
ش��هر برلین محسوب می شود، س��ال 18۴1 تأسیس 
ش��ده و در کنار وج��ود حیوانات و آکواری��وم به دلیل 
داش��تن مجس��مه های فیل که از نظر معماری دارای 
اهمیت و ش��هرت زیادی هس��تند نیز در س��طح دنیا 

ش��ناخته ش��ده اس��ت. 

باغ وحش آکرون
این باغ وحش برای بچه ها مناسب است و در آن انواع 
برنامه ها و وس��ایل آموزشی وجود دارد که کودکان را با 
زندگی انواع حیوانات و زیستگاه های آنها آشنا می کند. 

باغ وحش سنگاپور
باغ وح��ش ش��بانه س��نگاپور یک��ی از عجیب ترین 
باغ وحش های دنیا اس��ت. همه باغ وحش ها در ساعات 
اولیه غروب تعطیل می ش��وند تا حیوانات اس��تراحت 
کنن��د و مش��کلی ه��م ب��رای بازدیدکننده ه��ا پیش 
نیای��د. اما ای��ن باغ وحش در س��نگاپور ب��ا همه فرق 
دارد و نخس��تین باغ وحش شبانه دنیا است که ساالنه 
گردش��گران بی ش��ماری را به خود جذب می کند. در 
این باغ وح��ش 1۰۴۰حی��وان از 1۲۰گون��ه مختلف 

نگهداری می ش��وند. 

باغ وحش سن دیگو، کالیفرنیا
باغ وح��ش 1۰۰هکتاری س��ن دیگو در پ��ارک بلبوا 
ق��رار دارد. در این فضا 37۰۰ حی��وان مختلف زندگی 
می کنن��د. در واق��ع 65۰ گونه مختل��ف از حیوانات از 
جمله پاندای غول پیکر. باغ وحش سن دیگو از پیشتازان 
شیوه جدید و محبوب نگهداری حیوانات خارج از قفس 

و در فضای باز است. 

باغ وحش برانکس، نیویورک 
این باغ وحش نس��بت ب��ه س��ایر باغ وحش های این 

فهرس��ت جدیدتر اس��ت و س��ال 1899 افتتاح ش��ده 
اس��ت. باغ وحش برانکس با بیش از دو برابر مس��احت  
)۲5هکتار( بزرگ ترین باغ وحش ش��هری دنیا محسوب 
می شود زیرا باغ وحش های درون شهر، بسیار کوچک تر 
س��اخته می ش��وند. 65۰گونه مختل��ف از حیوانات  )و 
ح��دود 6هزار حی��وان( در ای��ن باغ وح��ش نگهداری 
می ش��وند. یکی از مهم ترین حیوان��ات موجود در این 
باغ وح��ش پلن��گ برفی یا پلنگ س��فید اس��ت که از 
گونه ه��ای بس��یار نادر در جهان به ش��مار می رود. این 
باغ وح��ش ع��الوه بر نمای��ش حیوانات در ش��کل یک 

باغ وحش، دارای عنوان نخستین مرکز مطالعات علمی 
جانوران شکارگر است. 

باغ وحش لندن 
این باغ وحش مش��هور در ش��مال ش��هر لن��دن قرار 
گرفته و تاریخ افتتاح آن به س��ال 18۲8 میالدی یعنی 
زمانی ک��ه به عنوان مرکز علمی مطالعه حیوانات آغاز به 

کار کرد، می رسد. 
ای��ن باغ وحش با نام مس��تعار Regent’s Zoo در 
مقایسه با دیگر باغ وحش هایی که اینجا معرفی می شوند 
نس��بتا کوچک اس��ت و با وج��ود اینک��ه قدیمی ترین 
باغ وحش علمی در دنیا اس��ت، تنها 36هکتار مساحت 
دارد. عالوه بر این، ح��دود 755گونه و 17هزار حیوان 

در این باغ وحش زندگی می کنند. 
 این باغ وحش همواره در ارائه س��رویس ها و خدمات 
به گردش��گران پیش��تاز بوده و امروزه نی��ز خدمات و 
امکانات ویژه ای به مراجعه کنندگان خود ارائه می کند. 
به عنوان  نمونه برای نخس��تین ب��ار در دنیا بخش ویژه 
نمایش خزندگان در س��ال 18۴9، نخس��تین آکواریوم 
عمومی برای نمایش آبزیان در سال 1853 و نخستین 
نمایش��گاه حیوان��ات خانگ��ی در س��ال 1938 در این 

باغ وحش به بازدیدکنندگان ارائه شد. 

باغ های ملی جانورشناسی آفریقای جنوبی 
بزرگی این باغ ۲1۰هکتار اس��ت. 7۰۰ نوع مختلف و 
بی��ش از 9هزار حیوان در آن زندگی می کنند. رودخانه 
Apies این باغ وحش را به دو قس��مت مختلف تقسیم 
می کن��د. نیمی از این باغ وحش کامال مس��طح و نیمه 
دیگ��ر آن تپه ها و پس��تی  وبلندی های بس��یاری دارد. 
اگرچ��ه باغ وحش ژوهانس��بورگ در س��ال ۲۰۰3 یک 
صدمین س��الگرد تأسیس خود را جش��ن گرفت، ولی 
اهمی��ت ای��ن باغ وحش تنه��ا قدم��ت و دیرینگی آن 
نیس��ت، بلکه خدم��ات جانبی این باغ وح��ش آن را از 
بهترین باغ وحش های دنیا قرار داده اس��ت. برای نمونه 
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باغ وحش ژوهانسبورگ نخس��تین باغ وحش دنیا است 
که در قفس حیوانات خ��ود دوربین هایی قرار داده که 
به صورت ش��بانه روزی می ت��وان از طریق اینترنت آنها 
را دید. ع��الوه بر ای��ن، باغ وحش ژوهانس��بورگ جزو 
معدود باغ وحش های دنیا اس��ت که برای گردش��گران 
و مراجعه کنن��دگان خود تورهای بازدید ش��بانه برگزار 

می کند. 

 باغ وحش مسکو روسیه
باغ وحش مس��کو بزرگ تر از باغ وحش لندن است. اما 
مانن��د اکثر باغ وحش های درون ش��هری، با 53 هکتار 
مس��احت همچنان کوچک محسوب می شود. اما جالب 
اس��ت بدانید 9۲7گونه مختلف و 8۲7۰ حیوان در این 
باغ وحش نگهداری می ش��وند. باغ وحش مسکو حقیقتا 

شایستگی قرارگیری در این فهرست را دارد. 

باغ وحش و آکواریوم کلمبوس، اوهایو آمریکا
باغ وحش و آکواریوم 58۰ هکتاری کلمبوس، ساالنه 
بی��ش از ۲میلیون بازدیدکنن��ده دارد. بازدیدکنندگان 
برای تماش��ای 793 گونه و 63۰۰ حی��وان از این باغ 
دی��دن می کنند. باغ وحش کلمبوس به هش��ت منطقه 
مختلف تقس��یم می شود که در هر قسمت حیواناتی از 

بخش های مختلف جهان نگهداری می شوند. 

 باغ وحش تورنتو، کانادا
باغ وح��ش تورنتو ب��ا 71۰ هکتار مس��احت به عنوان 
بزرگ ترین باغ وحش کانادا ش��ناخته ش��ده است. این 
باغ وحش برای بازدیدکنندگان بخش های مختلفی دارد 
که 5۰۰ گونه و 5 هزار حیوان را در خود نگه می دارد. 

باغ وحش پکن، چین
باغ وح��ش ۲۲۰هکتاری پکن، ب��ا رودخانه های زیبا، 
حوضچه ها، گل و گیاهان و مراتع، گونه های بس��یاری 
از حیوان��ات را در خود نگهداری می کند. البته س��وژه 

اصلی این پارک همان حیوانات هستند. این باغ حدود 
1۰۰۰ گونه مختلف و 1۴,5۰۰حیوان را در خود جای 
می ده��د. باغ وحش را می ت��وان یک��ی از قدیمی ترین 
باغ وحش ه��ای جهان دانس��ت. باغ وحش پکن در دوره 
سلس��له مینگ تأس��یس و با نام باغ 1۰هزار جانور به 

صورت باغ وحش عمومی و همگانی درآمد. 

باغ وحش و آکواریوم هنری دورلی 
این باغ وحش با 13۰هکتار مساحت، بسیار کوچک تر 

از باغ وح��ش پکن اس��ت. ح��دود 1۰۰۰گونه مختلف 
از حیوان��ات در آن زندگ��ی می کنند، ام��ا تعداد دقیق 
حیوانات آن 17هزار مورد اس��ت. ش��هرت باغ وحش و 
آکواری��وم هنری دورل��ی، به دلی��ل فعالیت های آن در 

محافظت از حیوانات است. 

باغ جانورشناسی برلین 
باغ جانورشناس��ی برلی��ن چندان بزرگ محس��وب 
نمی ش��ود و تنه��ا 8۴ هکتار مس��احت دارد. پس فکر 

می کنید دلیل قرار گرفتنش در این فهرس��ت چیست؟ 
با در نظر گرفتن اینک��ه بزرگی یک باغ وحش یا تعداد 
حیوانات تعیین کننده بزرگی یک باغ وحش هستند، به 
جاذبه اصلی آن می اندیشیم یعنی حیوانات. تصور کنید 
حدود 15۰۰گونه و ۲۰ه��زار حیوان در این باغ وحش 
زندگ��ی می کنند. اگر مبنای بزرگ��ی یک باغ وحش را 
به جز مساحت بس��ته به تعداد حیوانات بدانیم، در دنیا 
هیچ باغ وحشی به بزرگی باغ جانورشناسی برلین وجود 

ندارد. 
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باغ وحش لوژان،  آرژانتین

ای��ن باغ وح��ش را می ت��وان یک��ی از عجیب تری��ن 
باغ وحش های دنیا دانس��ت. باغ وحشی که بازدید از آن 
نیاز به شهامت و ماجراجویی زیادی دارد. در باغ وحش 
لوژان برخالف س��ایر باغ وحش ه��ای دنیا، تنها خرید و 
تهیه بلیت برای بازدید از حیوانات کافی نبوده و ش��ما 
باید ابتدا دوره آموزش��ی کوتاه یعنی حدودا یک ساعته 
در مورد حیوانات و رفتارهای شان بگذرانید و پس از آن 
برگه تعهدنامه ای امضا کنید که در آن ذکر ش��ده شما 
با مس��ئولیت خودتان از این باغ وحش بازدید کرده اید 
و در ص��ورت ب��روز هر اتفاقی برای ش��ما هیچ کس��ی 
پاسخگو نیست. پس از طی شدن این مراحل شما وارد 
عجیب ترین باغ وحش دنیا می ش��وید، باغ وحشی که در 
آن ش��ما اجازه دارید آزادان��ه وارد قفس تمام حیوانات 

وحشی و اهلی شده و به آنها دست بزنید. 

باغ وحش برمودا
 جزای��ر برمودا تنها ب��ه دلیل ماجراهای اس��رارآمیز 
دریایی خود مش��هور نیس��ت، بلکه این منطقه یکی از 
مراکز اصلی گردشگری در قاره آمریکاست و همچنین 
آکواری��وم، موزه و باغ وحش آن دارای ش��هرتی جهانی 
اس��ت. این باغ وحش سال 19۲6 افتتاح شده و بخشی 
از آن به صورت جزایری طبیعی اس��ت که حیوانات در 
آن در محیط آزاد و طبیعی خود زندگی می کنند. یکی 
از مهم ترین جاذبه های این باغ وحش، آکواریوم بس��یار 
پیش��رفته و زیبای آن اس��ت که ان��واع گونه های نادر 
حیوان��ات دریایی و آبزی��ان در آن زندگی می کند و به 
باور بسیاری از گردشگران، بهترین بخش این باغ وحش 
به ش��مار می رود. این آکواری��وم دارای حجمی بیش از 
1۴5هزار گالن آب اس��ت که بیش از صدها گونه آبزی 
در آن به س��ر می برند. در کنار ای��ن مجموعه، در این 
باغ وحش گونه های حیوانی کشورها و مناطق مختلفی 
مانند اس��ترالیا وجود دارد که در آن گونه های جانوری 
هر منطقه در فضایی مش��ابه محیط زیست اصلی خود 

زندگی می کنند. 

باغ وحش بلیز
 بلی��ز، پایتخت کش��وری ب��ا همین عن��وان و دارای 
جمعیتی حدود 33۰هزار نفر در آمریکای مرکزی است 
که نام آن برای بیش��تر مردم چندان ش��ناخته ش��ده 

نیست. باغ وحش بلیز س��ال 1983 به عنوان یک پارک 
طبیعی افتتاح و رفت��ه رفته به محل نگهداری بیش از 
1۲5گونه جانوری مختلف در مس��احتی بالغ بر ۴۰۰۰ 
مترمربع تبدیل ش��د. امروزه ای��ن باغ وحش در فاصله 
3۰ مایلی غرب ش��هر بلیز قرار دارد و بیش��تر ش��هرت 
خود را مدیون وجود گونه های نادر ایگوانای س��بزرنگ 

است. یکی از برنامه های اصلی این باغ وحش، مراقبت و 
نگهداری از حیوانات مجروح و آسیب دیده و درمان آنها 
اس��ت. گردش��گران و بازدیدکنندگان این باغ وحش در 
کنار مش��اهده گونه های مختلف حیات وحش می توانند 
از مراح��ل مداوا و نگهداری حیوانات نیز بازدید کرده و 

در صورت عالقه در آن مشارکت کنند. 
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اتاق های هت��ل را بین روزه��ای تعطیل 
نوروز، تقس��یم کرده اند. هر ات��اق برای دو 
ت��ا ش��ش روز فروخت��ه می ش��ود، بعد هم 
بخشنامه کرده اند که این هتل باید براساس 
پکیج ه��ای ن��وروزی رزرو ش��ود و به هیچ 
عنوان تغییر یا کنس��لی ندارند. به گزارش 
ایسنا پکیج نوروزی یعنی اگر مسافر بخواهد 
متفاوت از زمان بندی هتل، اقدام کند و یک 
شب یا یک روز، بیشتر یا کمتر در آن هتل 
اقامت داش��ته باش��د، باید پول کامل »یک 
پکیج« را بدهد تا هتل، اجازه اقامت را صادر 
کن��د! یعنی اگر قصد اقام��ت چهار روزه در 
هتلی داشته باش��ید و آن هتل، اتاق هایش 
را برای س��ه روز به رزرو گذاشته باشد، باید 
پول دو ش��ب اضافه تر یا یک پکیج دیگر را 

بدهید تا چهار روزتان کامل شود. 
عالوه بر این، برخ��ی هتل ها تاریخ دقیق 
ب��رای رزرو ات��اق تعیی��ن کرده ان��د که با 
توجه به ش��رایط پیش فروش بلیت وسایل 
ن��وروزی،  تعطیالت  ب��رای  نقلیه عموم��ی 
برنامه ریزی مس��افرت آن دس��ته از مردم 
ک��ه عادت یا تمایل به اقامت در هتل دارند 
را تحت الش��عاع قرار خواهد داد. به گزارش 
ایسنا، سیاس��ت فروش پکیج در هتل های 
ایران س��ابقه طوالنی ندارد، اما س��نت آن 
را ش��هرهای گردش��گرپذیر بنا گذاشتند؛ 
سیاس��تی که به اذعان صاحب��ان آژانس  و 
راهنمای��ان تور و مس��ئوالن گردش��گری، 
دنیا  شهرهای  گردشگرپذیرترین  هتل های 

همچون لن��دن، پاریس، نیویورک، دوبی یا 
حتی استانبول که کنار گوش مان است، به 
خود ندیده اند. س��نت غلط��ی که نوروز هر 
س��ال به هتل های بیش��تری تس��ری پیدا 
می کند، بدون آنکه با ممانعتی مواجه شود. 
معاون گردش��گری کش��ور، پکیج سازی 
در هتل ه��ا را صراحت��ا »ممن��وع« اع��الم 
می کن��د و می گوید: هتل ه��ا مجوزی برای 
ای��ن کار ندارن��د. مرتض��ی رحمانی موحد 
معتقد اس��ت، هتل ها با این کار رسما وارد 
حوزه تورگردانی ش��ده اند و هتل نمی تواند 

مستقیم تورسازی یا پکیج سازی کند، این 
کار تابع ضوابط و قوانین خاص خود است. 
او می گوید: هتل وظیفه دارد اتاق و خدمات 
مربوط ب��ه اقامت را بفروش��د، اگر می خواهد 
پکیج سازی کند باید با دفاتر خدمات مسافرتی 
که مجوز بند )ب( دارند، وارد تعامل و هماهنگی 
ش��ود، وگرنه هتل ها انحص��ارا نمی توانند این 
کار را انج��ام دهن��د. رحمانی موح��د ادام��ه 
داد: جای��گاه هتل معلوم اس��ت؛ ارائه خدمات 
اقامتی، درحالی که با پکیج س��ازی وارد حوزه 
تورگردانی می ش��وند و وقتی در این بخش به 

اختالف برسند، باید داوری باشد تا این اختالف 
را برطرف کن��د، وقتی ضوابطی برای این کار 
هتل ها تعریف نش��ده، آن اختالف قرار است 

چگونه رسیدگی شود؟! 
او تاکید می کن��د: زورگویی برخی هتل ها 
در ش��رایطی که مردم به آنها احتیاج دارند، 
درس��ت نیس��ت. در هم��ه ج��ای دنیا هتل 
موظف اس��ت اتاق را با توجه به درخواس��ت 
و نیاز مس��افر بفروشد، نمی تواند برای خواب 
مسافر تعیین تکلیف کند. معاون گردشگری 
همچنین خطاب ب��ه جامعه هتل داران ایران 

که به تعیین نرخ سال 95 هتل ها از سوی این 
س��ازمان معترض شده اند، می گوید: ماهیت 
وجود یک تش��کل فقط نرخ س��ازی و صدور 
مجوز هتل نیس��ت، هر تشکلی باید اعضای 
خود را آموزش دهد و آنها را نسبت به قوانین 
توجیه کند و مانع خطای اعضای خود شود. 

جمش��ید حمزه زاده، رئیس هیات مدیره 
جامعه هتلداران ای��ران نیز در گفت وگو با 
ایسنا، در نظری همسو با معاون گردشگری، 
پکیج سازی هتل ها را اقدام غیرقانونی اعالم 
ک��رد و برخورد با این مس��ئله را در وظیفه 
گردش��گری  و  میراث فرهنگ��ی  س��ازمان 
دانست. براساس ماده 17 آیین نامه »ایجاد، 
اصالح، تکمیل، درجه بن��دی و نرخ گذاری 
تاسیس��ات گردش��گری و نظارت بر آنها«، 
نظارت بر فعالیت تاسیس��ات گردش��گری 
موض��وع ای��ن آیین نامه از جهت س��طح و 
کیفی��ت ارائه خدم��ات و رعای��ت ضوابط 
درجه بندی و نرخ های تعیین شده به عهده 
س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��ت. در تبص��ره یک این 
آیین نامه نیز آمده اس��ت: در صورت وقوع 
گران فروشی، کم فروشی، عدم ارائه خدمات 
مطل��وب و وضعیت نامناس��ب بهداش��تی، 
س��ازمان می تواند برابر بن��د )د( این ماده 
اقدام کند. مفاد بند )د( به این شرح است؛ 
تعلی��ق مجوز بهره برداری تا رفع اش��کال و 
نارسایی ها )در خصوص تاسیسات پذیرایی 

حداکثر تا یک ماه(.

قانون اجاره چند روزه از کجا به هتل های ایران آمده است؟ 
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از دیرباز تاکنون همیشه بزها را به عنوان 
حیواناتی اهلی می شناس��یم که ش��یطنت 
آنها زبانزد خاص و عام است. دیدن یک بز 
روی لبه باریک پرتگاه یا روی تکه س��نگی 
ل��ق، خیل��ی دور از ذه��ن نیس��ت. عادات 
عجیب و غری��ب زندگی بزها باعث ش��ده 
که این حیوانات اهلی را مانند گوس��فندان 
در مزارع ن��گاه ندارند، نه ب��ه خاطر اینکه 
فوایدشان کمتر از گوس��فندان است، بلکه 
فقط به خاطر دردس��رهای زیادی که سر به 

هوا بودن شان ایجاد می کند. 
بزهای درخت نورد

گفتیم که بزها بسیار سر به هوا هستند، 
حاال این س��ر به هوایی به جایی رسیده که 
درخت نورد ش��ده اند. فکر می کردیم چیدن 
میوه ها یا کار انس��ان است یا حیواناتی که 
قد  بلن��دی دارند مانند زرافه یا ش��اید هم 
میمون هایی که از این ش��اخه به آن شاخه 
می پرند. اما بز، از آن گزینه هایی اس��ت که 
کمتر ممکن اس��ت به مخیله ما خطور کند 

البته اگر در مراکش نباشید. 
بز برای به دس��ت آوردن میوه دلخواهش 
بهت��ر از هر درخت ن��ورد دیگری از درخت 
محبوب خود ب��اال م��ی رود و آرگان را که 
میوه ای شبیه زیتون است میل می کند. به 

اینها می گویند بزهای خودکفا. 
درخ��ت آرگان، درخت��ی اس��ت زیبا، اما 
جزو زیباترین درخت های با پوس��ت خشن 
در دنیا نیس��ت که شاخه های کجی داشته 
باش��د، در عوض درختی اس��ت که یکی از 

محورهای گردشگری در مراکش به حساب 
می آید فقط به این خاطر که بزها عاشقش 
هس��تند. این درخت از گونه های حفاظت 
ش��ده و نادر اس��ت که تنها در مراکش به 

رشد و نمو خود ادامه می دهد. 
آرگان با میوه زیتون ش��کل خود، سالی 
یکبار میوه می دهد و در همین موقع است 
که س��پاهی از بزهای گرسنه به سمت آن 
هج��وم می برند و برای ب��اال رفتن از آرگان 
محبوب خود مس��ابقه می گذارند. ایستادن 
بزها روی ش��اخه های ظریف آرگان بسیار 
جذاب و دیدنی است. گاهی حتی روی یک 
ش��اخه ضعیف چندین بز ایستاده و ژست 

می گیرند. کشاورزان محلی بزها را تا زمان 
رس��یدن کامل میوه ها دور نگه می دارند اما 
به محض رس��یدن میوه های آرگان مس��یر 
را ب��رای هج��وم بزها به س��مت درخت باز 

می گذارند. 
می پرسید چرا؟ 

با وجود کمیاب بودن آرگان، استفاده بزها 
از این درخت، تولید پ��ر منفعت اقتصادی 
برای کش��اورزان و تولیدکنندگان مراکشی 
دارد. بزه��ای درخت نورد این داس��تان که 
عاشق میوه آرگان هستند، پس از استفاده 
از ای��ن میوه مدفوعی تولید می کنند که در 
تولید انواع محصوالت آرایش��ی و بهداشتی 

کاربرد فراوان دارد. ش��اید استفاده بزها از 
این درخت به محیط زیس��ت و این درخت 
که گونه ای حفاظت شده است صدمه بزند، 
اما سود حاصل از مدفوع بزهای آرگان خوار 

قابل چشم پوشی نیست. 
بزهای درخت نورد را کجا بیابیم

درخت آرگان و به تبع آن بزهای داستان 
م��ا را در جن��وب غرب��ی مراکش ب��ه وفور 
می توان یافت. در مراکش مساحتی بالغ بر 
8۰۰۰ کیلومتر مربع تحت پوشش درخت 
آرگان اس��ت ک��ه از جانب یونس��کو جزو 
مناطق حفاظت ش��ده مراکش محس��وب 

می شود. 

فصل آرگان
می��وه آرگان در م��اه جوالی می رس��د و 
این زمانی است که پوسته سبز رنگ آن به 
پوسته ای تیره رنگ تبدیل شده است. پس 
از اس��تفاده بزه��ا از آرگان که تحت تدابیر 
و قوانین بزرگان روس��تاها انجام می پذیرد، 
زنان در خانه های روس��تایی با آسیاب های 
خود مدفوع بزها را با ترکیب آب، می سابند 
ت��ا مایعی غلیظ از آن حاصل ش��ود و برای 
ص��ادرات و تحویل ب��ه کارخانه های لوازم 

آرایشی مهیا شود. 
فروش محصول مشترک 

بز و درخت آرگان
روغن آرگان که محصول مدفوع بزهاست 
در بازاره��ای س��نتی مراک��ش ب��ه فروش 
می رس��د. این روغ��ن گرانبها ک��ه حاصل 
دس��ترنج بزها و آسیاب زنان محلی است با 
قیمتی بسیار پایین فروخته می شود تا پس 
از ف��رآوری در کارخانج��ات بزرگ به لوازم 
آرایشی و عطرهای گرانبها تبدیل شده و به 
فروش برس��د. قیمت نهایی آرگان بین ۴۰ 
تا 5۰دالر آمری��کا برای هر 5۰۰ میلی لیتر 

است. 
این محصول ش��امل 8۰درصد اسیدهای 
درم��ان  ب��رای  و  نش��ده  اش��باع  چ��رب 
بیماری های پوستی بسیار مفید و موثرتر از 
روغن زیتون عمل می کند. به همین خاطر 
هم از جانب تولیدکنندگان لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی اروپا مورد استقبال قرار گرفته 

است. 

بز های درخت نورد
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ایتالیا کش��وری اس��ت اس��ت که جمعیت��ی نزدیک 
به جمعی��ت ایران دارد و از نظر مس��احت تقریبا یک 
پنجم ایران است. این کشور یکی از کشورهای جنوب 
اروپاس��ت آوازه ای بلند باال در عرصه گردشگری برای 
م��ردم دنیا دارد. رم که پایتخت این کش��ور، ش��هری 
بس��یار معروف با جاذبه های فراوان گردش��گری است.  
بیش از 9۰درصد مردم ایتالیا مس��یحی هستند و این 
کشور به نسبت جمعیت و وسعت خود پنجمین کشور 
پرجمعیت اروپا و بیس��ت و س��ومین کشور پرجمعیت 
دنیا به حس��اب می آید. آب و هوای این کشور معتدل 
فصلی یا مدیترانه ای است و آب وهوای مناطق ساحلی 
آن ب��ا ش��رایط هوایی کوهس��تان های داخل��ی تفاوت 

زیادی دارد. 
مسئله جالب توجه در ایتالیا وجود دو کشور مستقل 
بس��یار کوچک به نام ه��ای واتیکان و س��ان مارینو در 
درون خاک ایتالیاس��ت.  جالب تر از آن اینکه یک تکه 
از خاک ایتالیا هم بیرون از خاک اصلی این کشور و در 
سوئیس قرار دارد که کامپیونه دیتالیا نامیده می شود. 

ایتالیا س��االنه میزبان  ۲۰ میلیون گردش��گر است 
و همی��ن تعداد بازدیدکننده موجب ش��ده تا صنعت 
گردش��گری این کش��ور ب��ه یک��ی از ارکان اقتصاد 
ایتالی��ا تبدیل ش��ود ب��ه طوری که ح��دود 5درصد 
از تولی��د ناخال��ص داخل��ی ایتالی��ا به ای��ن صنعت 

اختصاص یافته است. 

مقبره  گالدیاتور
الهام بخش »راس��ل کرو« اس��ت، یک��ی از جاذبه های 
گردشگری ایتالیا به حساب می آید. این مقبره که در حومه 
ش��هر رم واقع شده در س��ال ۲۰۰8 کشف شد و متعلق 
به گالدیاتوری به نام »مارکوس نوینوس مارس��رینوس« 
اس��ت. در این مقبره عالوه  بر مجس��مه های وی، چندین 
س��تون مرمرین و آثار دیگر تاریخی کشف شدند. در آن 
زمان از این کش��ف به عنوان یکی از مهم ترین کشف های 

باستان شناسی ایتالیا در چند دهه اخیر نام برده شد. 

برج کج پیزا
این برج با ارتفاعی 56متری در ش��هر پیزا از شهرهای 

ایتالیا واقع شده، اگرچه این برج تنها برج کج دنیا نیست 
اما به دلیل قدمت و معماری خاص خود مشهورترین برج 
کج در کل دنیا به حساب می آید که 1۴5۰۰تن وزن دارد. 

ونیز
که از ش��هرها معروف و پرتردد ایتالیاس��ت در واقع 
جزیره ای در میان دریای آدریاتیک است که خود شامل 
جزیره های کوچکی است که به وسیله کانال هایی از هم 
جدا ش��ده اند و تردد در این ش��هر تماما به وسیله قایق 
صورت می گیرد. ش��هر ونیز به خاطر ش��کل عجیب و 
همچنی��ن تعدد آث��ار تاریخی و هن��ری و معماری در 

لیست میراث جهانی یونسکو نیز قرار گرفته است. 

ایتالیای دوست داشتنی
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بهار سلیمانی 
ق��دم زدن در ش��انزلیزه و عطر یک قهوه فرانس��وی 
خالص شاید یکی از سرگرمی های هر گردشگری باشد 
که پاریس را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده اس��ت. 
پاریس، پایتخت فرانس��ه یکی از مهدهای تمدن است 

که به دلیل زیرس��اخت های مناس��ب هرس��اله میزبان 
گردشگران و رویدادهای فرهنگی بسیاری در دنیاست. 
این ش��هر که یک��ی از ارزان ترین مقاصد گردش��گری 
فرهنگی دنیا ش��ناخته می شود، هر ساله پذیرای حدود 
3۰ میلیون گردش��گر اس��ت. این پایتخ��ت زیبا عالوه 

بر داش��تن جاذبه های طبیع��ی و فرهنگی مختلف هر 
گردشگری را به سود خود می کشاند. جاذبه هایی مانند 
موزه ها و عمارت های باش��کوه، کتابخانه های قدیمی و 
کافه های معروف و خیابان های کافه محور که بعضی از 

آنها را در این گزارش معرفی می کنیم. 

مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو
یک��ی از مراکز فرهنگ��ی پاریس، مرک��ز ملی هنر و 
فرهنگ ژرژ پمپیدو است که در محله بوبور به خواست 
ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور وقت فرانس��ه ایجاد و تبدیل 
به مرکزی برای آفرینش هنرهای مدرن و معاصر ش��د. 

گردشگری فرهنگی پاریس 

گذر از خیابان موزه ها و قهوه خانه ها
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ژرژ پمپیدو یکی از شخصیت های ادبی و هنری شاخص 
فرانس��ه نیز بود و فرودگاه بزرگ پاری��س نیز به نام او 
نامگذاری شده اس��ت. این مرکز یکی از پربازدید ترین 
مراکز فرهنگی پاریس اس��ت. آنچه این مرکز را مشهور 
ساخته عالوه بر نمای س��ازه، مجموعه هنرهای مدرن 
دنیا و س��الن های نمایش و سینما و... است که فرصتی 
فراهم کرده تا بتوانیم پاریس را از زاویه ای دیگر ببینیم. 

نمای منحصر به فرد 
نم��ای داخ��ل مرکز پمپی��دو به همان ان��دازه نمای 
خارجی حیرت آور اس��ت. این مرکز در ساختمانی قرار 
گرفته که پس از بازدید معماری آن را هیچ گاه فراموش 
نخواهی��د ک��رد. س��اختمان مرکز پمپیدو که توس��ط 
ریچارد راجرز و رنزو پیانو در دهه 7۰ میالدی طراحی 
شده است، کانال کشی، دودکش و پله برقی که معموال 
در معماری های س��نتی پنهان ب��ود را در معرض دید 
گذاشته و نمای خارجی بدیع و پر حاشیه ای را پیش رو 
همگان قرار داده اس��ت. برخی منتق��دان این نما را به 
نمای یک پاالیشگاه نفت در مرکز شهر تشبیه می کنند. 
تمامی گ��ردش ترافیکی به بخش جلویی مرکز منتهی 
می شود: لوله های بیرونی رنگ شده، پدیده ای منحصربه 
فرد از ساختمان ساخته اند. لوله های تهویه به رنگ آبی، 
لوله های آب به رنگ س��بز و خط��وط برق به رنگ زرد 
درآمده اند. آسانس��ورها قرمزند. کانال کشی های سفید 
هم پوشش های تهویه بخش های زیرزمینی است. حتی 
تیرک های فلزی س��اختمان نیز قابل مشاهده اند. بدین 
ترتیب فضای قابل توجهی در داخل حفظ ش��ده است. 
فضای داخلی این عمارت ش��امل موزه هنرهای معاصر، 
کتابخانه، مرکز نمایش و سینماس��ت که توانسته تمام 
انتظارات را برآورده س��ازد. پس از بازس��ازی مجدد در 
س��ال ۲۰۰۰ فضای موزه ها بزرگ تر شد و رستوران نیز 
به آن اضافه ش��د. اعمال این تغیی��رات امکان نمایش 
آث��ار و نمایش های بیش��تر در زمینه ح��رکات موزون، 
تئاتر و موس��یقی را فراهم آورده اس��ت. ع��الوه براین 

فض��ای اختصاص یافته به جوانان نی��ز با گالری جدید 
کودکان گس��ترش یافت؛ در گالری کودکان همه ساله 

دو نمایشگاه برگزارمی شود. 
از دس��امبر ۲۰۰3 فضای شماره 315 در طبقه اول، 
ضلع جنوبی مرکز، پی��ش از گالری جنوبی، در فضایی 
به مس��احت 315 مترمربع پذی��رای هنرمندان معاصر 
اس��ت. به خصوص در همین مکان اس��ت که هر سال 
 )pmahcuD lecraM(  جای��زه مارس��ل دوش��ان

اعطا می ش��ود. نمای این مرکز در نظر اول ش��ما را به 
یاد مس��یرهای پرپیچ و خم می ان��دازد چرا که فضایی 
پیچیده، مسحور کننده دارد که پس از بازدید تا همیشه 

در خاطر شما می ماند. 

بزرگ ترین مجموعه هنرهای معاصر در پاریس
این موزه نه تنها حاوی شاهکارهای هنری هنرمندانی 
چون پیکاس��و، دوشان و میرو اس��ت، بلکه پذیرای اثر 

5۰۰۰۰ هنرمند دیگر در قرون ۲۰-19 به س��بک های 
کوبیس��م، سوررئالیس��م و مفاهیم انتزاعی است. برای 
دی��دن مجموعه اصل��ی، از طبقه همک��ف بلیط تان را 
بخرید و س��پس با آسانس��ور به طبقه چهارم بروید. تا 
آثار پس از دهه ش��صت را ببینید. نمایش��گاه هنرهای 
معاصر نیز در طبقه همکف قرار دارد. در بخش جنوبی 
گال��ری نیز آث��ار هنرمندان جوان و زیر ۴۰ س��ال قرار 
دارد. اگ��ر از ق��دم زدن در موزه لوور ی��ا بازدید از برج 
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ایفل خسته شده اید، مرکز پمپیدو می تواند یک انتخاب 

مناسب برای بازدید از یک مرکز فرهنگی است. 

کتابخانه عمومی اطالعات
 این مؤسس��ه هنری و فرهنگی ش��امل یک کتابخانه 
عمومی بزرگ نیز است که از بهترین دیدنی های پاریس 
وجاذبه های فرانس��ه به ش��مار می رود. کتابخانه عمومی 
اطالعات یک سازمان دولتی کامال مستقل بوده و هدف 
اصلی این کتابخانه تس��هیل دس��تیابی عم��وم مردم به 
اطالع��ات بوده و مجموعه بزرگ��ی از دایره المعارف های 
فرانس��وی و خارجی را در دس��ترس عموم قرار می دهد. 
این کتابخانه عمومی که ورود آن برای عموم آزاد است، 
در س��ه طبقه از مرکز ژرژ پمپیدو مستقر است وبیش از 
صدها هزار جلد کتاب، نشریه، هزاران فیلم مستند و. . . را 
در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهد. کتابخانه عمومی 
اطالعات به طور متوس��ط 15 هزار مراجعه کننده در روز 
دارد وتمام��ی اس��ناد و مدارک گوناگون مورد اس��تفاده 
بازدیدکنندگان را دارا است. این کتابخانه ارتباط مداومی 
با کلیه مراکز فرانس��وی و خارجی داشته و در چارچوب 
همایش ها و دوره های تحقیقاتی نقش آموزش��ی خود را 
دنبال می کند. همچنین این کتابخانه فضاهای ویژه ای را 
نیز در اختیار مراجعه کنن��دگان قرار می دهد: کتابخانه 
نرم افزار، بانک نوار با بیش از هزار کاست، یک مرکز زبان 
جهت آموختن بیش از صد زبان و لهجه مختلف خارجی، 
محل مخصوص جهت اس��تفاده از نش��ریات اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی واجتماعی ش��امل جدید ترین شماره 

بیش از 1۰۰۰ روزنامه و مجله و هفته نامه. 
مرکز ژرژ پمپیدو در فرانس��ه به مفهوم موزه شرافتی 
دیگر بخش��ید، مفهومی که در زمان ایجاد این موزه در 
رکورد به س��ر می ب��رد. موفقیت این مرکز، سرچش��مه 
ایجاد موسس��ات موزه ای پرش��مار دیگری در سال های 
ده��ه 8۰ و 9۰ ش��د. اگ��ر در تعطی��الت کریس��مس 
گذرتان به پاریس خورد، تماش��ای ای��ن موزه پرجاذبه 

و خیره کننده را از دست ندهید. 
منبع: اوقات خوش
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بـراي نخسـتین بـار در تاريخ صنعت 
پااليش نفت ايران، متخصصان ايراني 
بـه دانش فنـي و تولید اسـتراتژيک 
کاتالیست تولید بنزين دست يافتند 
و ضمن ثبت کشـور به عنوان يكي از 

تولید کننـدگان برتر اين نوع کاتالیسـت در جهان، مجتمع 
بنزين سـازي شـرکت پااليش نفت اصفهان کـه مدت ها به 
دلیل تحريم ناتمام مانده بود، به طور کامل راه اندازي شد. به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، روز 13 بهمن ماه سـال جاري 
همزمان با دهه مبارك فجر و در حضور معاون رئیس جمهور 
و رئیس سـازمان محیط زيسـت کشـور، معـاون وزير نفت، 
اسـتاندار، مدير کل سازمان محیط زيست استان و تني چند 
از مسئولین اسـتاني، مجتمع بنزين سـازي شرکت پااليش 
نفت اصفهان پس از سـپري شدن زمان کارکرد آزمايشي به 
صورت رسمي افتتاح گرديد. اين مجتمع که داراي واحد هاي 
تصفیه هیدروژنی نفتا، ايزومريزاسیون، تبديل کاتالیستی با 

احیای مداوم واحدهاي جانبي اسـت با رويكرد ارتقاي 
الزامات زيست محیطي و با هدف افزايش درجه آرام ...

انقـاب  مسـكن  بنیـاد  مديـرکل 
اسامی آذربايجان شرقی از افتتاح 
طرح هـا و پروژه های ايـن نهاد به 
مناسـبت دهه فجر با اعتباری بالغ 

بر بیش از 408 میلیارد تومان اعتبار 
خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس قربان 
محمـدی با اشـاره بـه طرح هـا و برنامه هـای دهه فجر 
بنیاد مسـكن انقاب اسـامی آذربايجان شـرقی گفت: 
در مجمـوع طرح ها و پروژه های بنیاد مسـكن به ارزش 
408 میلیـارد تومـان در ايـن ايام افتتاح می شـود و به 
بهره برداری خواهد رسید. وی افزود: مطالعه طرح هادی 
475 روسـتا و افتتاح 22 طرح هادی تكمیل شده نیز از 
برنامه های دهه فجر بنیاد مسكن انقاب اسامی استان 
در حوزه تهیه و اجرای اين طرح هاسـت. مديرکل بنیاد 
مسكن انقاب اسامی آذربايجان شرقی تصريح کرد: 9 
هزار و 804 واحد نوسازی و مقاوم سازی شده روستايی 

در کنار 48 واحد مسـكن مهر، 12 واحد ...

راه اندازي كامل مجتمع 
بنزين سازي شركت پااليش 

نفت اصفهان

بهره برداری از طرح های دهه 
فجر بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

آذربايجان شرقی 

کارشناسان مسائل حقوقی مطرح کردند 

آموزش حقوق شهروندی، دیوار بلند
بین دولت و ملت
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يك وكيل دادگسترى گفت: واكنش در قبال جرائم انتخاباتى در فضاى 
سايبر بر مبناى قانون جرائم رايانه اى خواهد بود. 

ــنا، اظهار كرد: انتخابات يكى از  ــيدمهدى حجتى در گفت وگو با ايس س
ــراى تعيين جايگاه و  ــى و معيار دقيقى ب ــن مولفه هاى دموكراس مهم تري
ــم قانون اساسى  ــت كه در اصل شش ــور اس نقش مردم در اداره امور كش

جمهورى اسالمى ايران نيز بر آن تاكيد شده است. 
ــزارى انتخابات مجلس  ــدن زمان برگ ــزود: همزمان با نزديك ش وى اف
ــت اندركاران  ــال جارى دغدغه اى كه ذهن دس ــالمى در س ــوراى اس ش
ــئله  ــغول مى كند، مس ــهروندان را مش ــزارى انتخابات و نامزدها و ش برگ
ــت كه ممكن است در  ــالمت برگزارى انتخابات و جرائم و تخلفاتى اس س
اين زمينه توسط برخى از اشخاص حقيقى يا حقوقى ارتكاب پيدا كند. به 
هر حال انتخابات نيز مانند هر موضوع ديگرى تابع قانون مخصوصى است 
كه دستگاه هاى اجرايى و نظارتى، همچنين نامزدها و طرفداران شان بايد 
ــان ارتكاب جرم يا تخلفات  ــت در مظ از آن پيروى كنند و اال ممكن اس

انتخاباتى قرار گيرند. 
ــترى تصريح كرد: اين مقررات از زمان شروع ثبت نام  اين وكيل دادگس
ــى مراحل تبليغات و رأى گيرى  ــد صالحيت كانديداها آغاز و تمام و تايي
ــمارش آرا و اعالم نتايج قطعى را در بر مى گيرد كه هر كدام از اين  تا ش
ــت كه رعايت آنها از سوى  مراحل داراى قوانين و مقررات خاص خود اس
ــات الزامى بوده و با متخلفان  ــا و افراد ذى مدخل در امر انتخاب كانديداه

برابر مقررات برخورد قانونى به عمل خواهد آمد. 
ــى وظيفه  ــاره به اينكه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساس حجتى با اش
ــده  ــته ش ــم به صورت عام بر عهده قوه قضاييه گذاش ــگيرى از جرائ پيش
ــگيرى  ــت، گفت: در قوانين انتخاباتى نيز وظيفه قوه قضاييه در پيش اس
ــده و ماده 67 قانون انتخابات  از جرائم انتخاباتى به طور خاص تصريح ش

مجلس شوراى اسالمى در اين زمينه تصريح داشته كه تشكيالت قضايى 
ــوع جرم، ضمن هماهنگى  ــگيرى از وق هر حوزه انتخابيه به منظور پيش
ــات الزم را در محدوده  ــوراى نگهبان و هيات اجرايى اقدام ــا ناظران ش ب
ــوزه انتخابات مجلس، آنچه كه  ــررات معمول  مى دارد؛ از اين رو در ح مق
ــات الزم از ناحيه  ــر قرار گيرد، انجام اقدام ــدوا و ابتدائا بايد مطمح نظ ب

ــت تا مانع از آن  ــگيرى از جرائم انتخاباتى اس مراجع ذى ربط براى پيش
ــتند بتوانند  ــخاصى كه در اين حوزه فعال هس ــخص يا اش ــوند كه ش ش

مرتكب جرائم انتخاباتى شوند. 
ــهريور ماه سال  ــگاه افزود: ماده 3 مصوبه مورخ 21 ش اين مدرس دانش
ــگيرى از  ــخيص مصلحت نظام در رابطه با قانون پيش ــع تش 1394 مجم

ــگيرى از جرم، وظيفه  ــوراى عالى پيش ــكيل ش جرم نيز با پيش بينى تش
ــايى زمينه ها و علل وقوع جرم را از  ــى و اتخاذ تصميم جهت شناس بررس

جمله در حوزه جرائم انتخاباتى به اين شورا واگذار كرده است. 
ــى را به دو بخش  ــار نابهنجار انتخابات ــد: قانون، رفت ــى يادآور ش حجت
مجرمانه و متخلفانه تفكيك كرده است. برخى از رفتارهاى مخالف قانون 
ــت صرفا فاقد وصف  ــه انتخابات صورت مى گيرد، ممكن اس ــه در عرص ك
ــيدگى به آن  ــد كه رس مجرمانه بوده و واجد عنوان تخلف انتخاباتى باش
ــت در  ــب مورد ممكن اس ــت و حس از صالحيت مراجع قضايى خارج اس
ــرار گيرد و ضمانت  ــى ق ــيدگى به تخلفات ادارى مورد بررس مراجع رس
ــده  ــراى برخى از تخلفات نيز ابطال نتيجه انتخابات يا آراى ريخته ش اج

به يك صندوق است. 
ــگيرى از جرم  وى با بيان اينكه باوجود تمامى تمهيداتى كه براى پيش
ــخاصى هستند كه قانون  در عرصه انتخابات صورت مى گيرد، همواره اش
ــوند و در نتيجه جرم  ــمارند و مرتكب نقض قانون مى ش را محترم نمى ش
ــود، گفت: اين جرائم بر مبناى قانون انتخابات مجلس ممكن  واقع مى ش
ــه مرحله قبل، حين و بعد از برگزارى انتخابات  ــت حسب مورد در س اس
واقع شود كه برخى از اين جرائم واجد جنبه عمومى بوده و بدون شكايت 
ــت و برخى ديگر از اين  ــط دادستان قابل تعقيب اس ــاكى و راسا توس ش

جرائم جز با شكايت شاكى خصوصى تعقيب نخواهند شد. 
ــاره به اينكه در حال حاضر ارتكاب جرائم در فضاى سايبر  حجتى با اش
ــت، گفت: ممكن است برخى  ــته اس نيز به جرگه جرائم انتخاباتى پيوس
ــه در اين صورت واكنش در  ــم در فضاى مجازى صورت بگيرد ك از جرائ
قبال چنين جرائمى بر مبناى قانون جرائم رايانه اى خواهد بود و چنانچه 
ــد، قانون مطبوعات بر جرائم ارتكابى  ارتكاب جرم از طريق مطبوعات باش

حاكميت خواهد داشت. 

ــاره به سابقه طوالنى كدخدامنشى و ريش سفيدى  يك حقوقدان با اش
در ايران گفت: مجمع امور ادارى و ميانجيگرى كدخدامنشى را در قالب 
ــوى بتوانند با  ــته طرفين دع ــازمان در مى آورد تا همچون گذش ــك س ي

مراجعه به آن صلح و حل مشكل كنند. 
ــايش مجمع امور  ــنا، رضا برادران اصفهانى در آيين گش به گزارش ايس
ــازمان مردم نهاد  ــتين س ادارى و ميانجيگرى اصفهان كه به عنوان نخس
ــرد، اظهار كرد: اين  ــان آغاز به فعاليت ك ــور در اصفه ميانجى گرى كش
ــم انداز ترويج فرهنگ صلح و دوستى،  ــازمان مردم نهاد با هدف و چش س
ــيدگى به  ــوم، تربيت داوران و ميانجيگران و رس ــى، آموزش عم قضازداي

اختالفات ارجاعى تاسيس شده است. 
وى ادامه داد: اهداف اين سمن بى ارتباط با آرمان هاى معمار انقالب و 

ــهداى هشت سال دفاع مقدس و انقالبى كه هدفى جز صلح و آرامش  ش
ــت. فراموش نكنيم نعمت امنيت از الزمه هاى پيشرفت كشور  ندارد، نيس
ــهدا  ــت را مرهون حضرت امام خمينى(ره) و خون ش ــت كه اين نعم اس

هستيم. 
ــدان در رابطه با روند  ــن محمدرضا محمدى جرقويه اى حقوق همچني
ــترى يكى از نهادهايى است كه به  ــترى ها گفت: دادگس فعاليت دادگس
ــه آن مراجعه دارند و هم خود اين نهاد موظف  ــور همزمان هم مردم ب ط
ــلوغى  ــت و اين ارتباط دو طرفه موجب ش ــه حضور در جمع مردم اس ب

دوچندان اين نهاد شده است. 
ــت بايد مشكل را  ــترى ها زياد اس وى ادامه داد: اگر مراجعه به دادگس
ــايد برخى نهاد ها و سازمان ها به  ــت و جو كنيم. ش در جاى ديگرى جس

درستى كار نكنند، اما براى رفع مشكل بايد آموزش را از كودكان شروع 
ــت داشتن و دوست داشته شدن را در كنار برابرى و برادرى،  كرد و دوس

حسن خلق، ادب آرامش را به آنان آموزش داد. 
ــاره به داليل كليشه اى جرم همچون بيكارى و فقر  اين حقوقدان با اش
ــكارى و فقر باالترى دارند اما مراجعه  ــتند كه آمار بي گفت: جوامعى هس
ــت. رسالت  ــابه در آنها به مراتب كمتر اس ــترى و نهادهاى مش به دادگس
ــت كه بينديشند چه بايد كرد تا انسان ها بيشتر با هم  حقوقدانان اين اس

دوست باشند. 
محمدى جرقويه اى ادامه داد: به خاطر رفتارهاى برخى مسلمان نماها 
اسالم هراسى در دنيا رو به گسترش است و ما بايد به جهان نشان دهيم 
ــيس اين نهاد اقدام  ــتى و اخوت است. تاس ــالم، دين صلح و دوس كه اس

ــتورات بزرگانى مثل امام على(ع) و  ــيار بزرگى است تا به شيوه و دس بس
امام جعفر صادق(ع) جامع عمل بپوشانيم. 

ــور داورى و  ــع ام ــب رئيس مجم ــرى، ناي ــى جعف ــن صفرعل همچني
ميانجيگرى اصفهان گفت: صلح و داورى موجب كاهش فشار بر دستگاه 
قضايى خواهد شد تا اين دستگاه بتواند به موارد مهم ترى رسيدگى كند 
ــازش و آرامش امكان  ــن موضوع بدون تالش براى ترويج فرهنگ س و اي

ندارد. 
ــب كاهش تعداد  ــرى مى تواند موج ــه داد: داورى و ميانجيگ وى ادام
ــتيز زير سايه مفهوم  زندانيان و صرف بودجه هاى كالن، كاهش جرم و س
ــازمان  ــكالت بدون دخالت س ــرو و اعتبار و همچنين افزايش حل مش آب

قضايى شود. 

آغاز به كار نخستين مجمع امور ادارى و ميانجيگرى در اصفهان

يك وكيل دادگسترى: 

ارتكاب جرائم در فضاى سايبر به جرگه جرائم انتخاباتى پيوسته است

حقوق و تجارت
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كارشناسان مسائل حقوقى مطرح كردند  

آموزش حقوق شهروندى، ديوار بلند بين دولت و ملت (بخش اول)
سه حقوقدان و كارشناس مسائل حقوقى با بيان اينكه 
بين دولت و ملت در بحث آموزش حقوق شهروندى ديوار 
بلندى وجود دارد، بر ضرورت آموزش حقوق شهروندى از 

دوره دبستان تاكيد كردند. 
ــت كه در  ــى اس ــه مباحث ــهروندى از جمل ــوق ش حق
ــاى تاريخى و ظهور و قوام دولت ها و ملت ها مورد  دوره ه

توجه قرار گرفته است. 
ــت كه  ــهروندى در واقع مجموعه حقوقى اس حقوق ش
ــهروندى خود از آن برخوردار  ــراد به اعتبار موقعيت ش اف
مى شوند و هر يك براساس اين حقوق زندگى مى كنند. 

ــهروندى  ــالم همواره بر رعايت حقوق ش دين مبين اس
تاكيد داشته و به تبع، در قانون اساسى جمهورى اسالمى 
نيز كه الهام گرفته از چنين آموزه اى است، به اين حقوق 

توجه ويژه اى شده است. 
فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران در 23 

اصل، حقوق ملت را به رسميت شناخته است. 
ــردم از هر نژاد  ــناختن حق برابرى م ــميت ش به رس
ــانى ،  ــر گرفتن حقوق برابر انس ــگ و زبان، در نظ و رن
ــا رعايت   ــى  و فرهنگى  ب ــادى ، اجتماع ــى ، اقتص سياس
ــالمى براى زن و مرد، رعايت حقوق مربوط  موازين  اس
ــودن حيثيت ، جان ،  ــواده، مصون ب ــت از خان ــه حماي ب
ــخاص  از تعرض مگر  ــغل  اش ــكن  و ش مال ، حقوق ، مس
ــد، حق آزادى عقيده،  ــواردى كه قانون تجويز كن در م
ــروط  ــريات  و مطبوعات  در بيان  مطالب مش آزادى نش
ــوق  عمومى ،  ــالم  يا حق ــف نبودن با مبانى  اس به مخال
ــمع، ضبط و فاش  كردن   ــس، استراق س ممنوعيت تجس
ــى  و تلكس  و  ــاى  مخابرات  تلگراف ــات  تلفنى ، افش مكالم
سانسور مگر به حكم قانون تاكيد دارد، آزادى فعاليت هاى 
حزبى و صنفى مشروط به نقض نكردن استقالل ، آزادى ، 
ــاس  جمهور اسالمى،  ــالمى  و اس وحدت  ملى ، موازين  اس
ــروط بر حمل نكردن  آزادى تجمع ها و راهپيمايى ها مش
ــالمى، آزادى انتخاب  ــالح و مخالف نبودن با مبانى اس س
شغل در صورت مخالف نبودن با  اسالم ، مصالح  عمومى  و 
ــگان را براى همه ملت از جمله  حقوق و حق آموزش راي
ــى جمهورى  ــوم قانون اساس ــت كه در فصل س موارديس

اسالمى ايران بدان اشاره شده است. 
اما رعايت حقوق شهروندى در هر جامعه اى با تعديالت 
و تفسيرهاى متفاوتى همراه بوده و آسيب هايى را متوجه 

اين موضوع كرده است. 
ــهروندى در  ــراى تبيين «حقوق ش ــزارى ايرنا ب خبرگ
ــن ضيايى فر  ــردى، ميزبان محمدحس جامعه» در ميزگ
ــالمى، كامبيز نوروزى  ــر اس ــيون حقوق بش دبير كميس
ــين احمدى نياز وكيل پايه يك  ــتاد علم حقوق و حس اس

دادگسترى بود كه مشروح اظهارات آنها در پى مى آيد: 

ساختارهاى مانع 
رعايت حقوق شهروندى شناسايى و رفع شود 

ــالمى در ميزگرد ايرنا  ــيون حقوق بشر اس دبير كميس
ــكل گرفته، در  ــه در دنيا ش ــهروندى ك ــت: حقوق ش گف
ــميت شناخته شده است و اينكه  نظام هاى حقوقى به رس
ــر است،  ــهروندى و حقوق بش ــبتى بين حقوق ش چه نس
ــگاه كاربردى  ــه ديگر نيز ن ــت و الي يك بحث نظرى اس
است كه حقوق شهروندى چه ثمرى مى تواند براى مردم 

ــن ضيايى فر با بيان اينكه از سه  داشته باشد. محمدحس
زاويه هنجارى و قانونى، ساختارى و رفتارى و عملكردى 
مى توان به بحث كابردى حقوق شهروندى پرداخت، ادامه 
داد: زاويه هنجارى و قانونى يعنى اينكه ببينيم چيزهايى 
ــت، پذيرش  ــهروندى آمده اس كه در مقررات از حقوق ش
مى شود يا نه؛ اگر به مجموعه قوانين و مقررات نگاه كنيم 
ــويم كه نياز به اصالح  ــايد با اشكاالت زيادى مواجه ش ش
ــاس تراز يا بر مبناى فهم  دارد و اگر آنگونه كه بايد براس

مشترك جهانى يا براساس مفهوم فقهى و دينى خود نگاه 
كنيم، اشكاالت فراوان دارد. 

وى ادامه داد: اگر از اين منظر، رئيس جمهورى يا رئيس 
ــته باشند تا خود به حوزه  قوه قضاييه اين دغدغه را داش

كارى خود رسيدگى كنند، خوب است. 
ــث كاربردى حقوق  ــطح يا زاويه دوم بح ضيايى فر، س
ــت و تصريح كرد: بايد ديد  ــهروندى را ساختارى دانس ش
ساختارها در كشورها چه وضعيتى دارند و آيا در وضعيتى 

ــت كه حقوق مردم رعايت شود يا اينكه بطور خودكار  اس
حقوق مردم را نقض مى كنند. 

وى ادامه داد: بايد سعى شود تا ساختارهاى مانع رعايت 
حقوق شهروندى را شناسايى و رفع كنيم و اگر مسئوالن 
ــاختارهاى مانع اجراى حقوق  اين دغدغه را پيگيرى و س

شهروندى را شناسايى كنند، خيلى بهتر است. 

منشور حقوق بشر گرهى از گره ها باز نمى كند 
ــال در  ــى كه پاييز امس ــاره به گزارش ضيايى فرد با اش
ــد، ادامه داد: بيش از 70 درصد  ــازمان ملل منتشر ش س
ــت،  ــزارش آمده بود مصداقى اس ــه در اين گ مواردى ك
ــور اتفاق افتاده و بيشتر  ــت كه در كش يعنى مواردى اس
آنها توسط رسانه هاى كشور انعكاس يافته، پس هنجارى 
نبود كه بخواهيم بگوييم موضع غربى ها عليه ما هنجارى 
ــهروندى را بيشتر كلى گويى  است. وى منشور حقوق ش
دانست كه گرهى از گره ها باز نمى كند و خاطرنشان كرد: 
ــت و حتى زندانيان سياسى از  ــن اس مطالبات مردم روش
اين منشور به اين اميد استقبال كرده اند كه به آنان توجه 

مى شود. 
ــور در خود پاسخگويى  ضيايى فرد گفت: اگر اين منش
ــاير  ــد مانند س ــته باش ــار مختلف را نداش و توجه به اقش
ــد ارزش مطرح  ــته ض ــال هاى گذش ارزش هايى كه در س

كرديم، چنين احساسى در مردم ايجاد كند. 
دبير كميسيون حقوق بشر اسالمى يادآور شد: معتقدم 
اگر مقامات عالى كشور ادبيات خود را حق محور كنند و 
به اين ادبيات ببالند، در سطح جامعه و در بين مسئوالن 
ميانى بسيار تاثيرگذار است؛ در جامعه اى خشونت ترويج 
ــود نمى توان از مردم آن جامعه انتظار لطيف و آرام  مى ش

بودن داشت. 

 حق آزادى به مردم بايد ارزش باشد 
ــار بگويند مردم حق  ــئوالن چند ب ــزود: اگر مس وى اف
ــت،  ــد، به حق آنان بايد احترام گذاش ــد، آزادى دارن دارن
ــئوالن به  ــايد ديگر مس ــت، ش تجمع قانونى حق آنان اس
ــه او بزنند  ــد و انگ غرب زدگى ب ــپ چپ نگاه كنن او چ
درحاليكه اين موارد بايد در كشور يك ارزش باشد؛ چون 
ــان بزرگوارى  ــان حضرت على (ع) هم ــع موالى متقي تاب
ــك زن چه  ــال در پاى ي ــراى وجود خلخ ــتيم كه ب هس

مسلمان و چه غيرمسلمان حساسيت نشان داده است. 
به گفته وى، يك رفتار نسنجيده مسئوالن هزاران تاثير 
ــاس تحقيق يك پايان نامه  بر مردم دارد در حالى كه براس
ــئوالن ارتباطى با  ــرا، 67 درصد اظهارات مس مقطع دكت

مسئوليت آنان ندارد. 
ادامه دارد

حقوق و تجارت
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اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  مدیرکل  تبریز- اسد فالح- 
آذربایجان شرقی از افتتاح طرح ها و پروژه های این نهاد به 
از 408 میلیارد  بر بیش  بالغ  اعتباری  با  مناسبت دهه فجر 
تومان اعتبار خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
قربان محمدی با اشاره به طرح ها و برنامه های دهه فجر بنیاد 
مجموع  در  گفت:  شرقی  آذربایجان  اسالمی  انقالب  مسکن 
میلیارد   408 ارزش  به  مسکن  بنیاد  پروژه های  و  ها  طرح 
خواهد  بهره برداری  به  و  می شود  افتتاح  ایام  این  در  تومان 
افتتاح  و  روستا  هادی 4۷۵  طرح  مطالعه  افزود:  وی  رسید. 
۲۲ طرح هادی تکمیل شده نیز از برنامه های دهه فجر بنیاد 
این  اجرای  و  تهیه  حوزه  در  استان  اسالمی  انقالب  مسکن 
طرح هاست. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
شرقی تصریح کرد: ۹ هزار و 804 واحد نوسازی و مقاوم سازی 
شده روستایی در کنار 48 واحد مسکن مهر، ۱۲ واحد مسکن 

معلوالن و ۲۹8 مسکن اقشار کم درآمد اجرا شده توسط بنیاد 
مسکن استان نیز در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت. مهندس محمدی نشان کرد: متوسط 63 درصد 
از محل  هزینه کرد صورت گرفته برای اجرای این طرح ها 
مشارکت های مردمی و 3۷ درصد از منابع بانکی و تسهیالت 
از رویکرد بنیاد مسکن  اند و همین آمار حاکی  تامین شده 
در خصوص اجرای طرح ها و پروژه های شهری و روستایی با 
فعال کردن مشارکت های مردمی است. مدیرکل بنیاد مسکن 
بنیاد  روستاها  متولی  اینکه  بیان  با  استان  اسالمی  انقالب 
مسکن است، اظهار کرد: اگر بخواهیم روستاها خالی نشوند، 
باید برای توسعه روستاها خدمات الزم وشایسته صورت بگیرد 
و اگر روستاها را سرزنده نگه داریم به نفع دولت تدبیر و امید 
هم خواهد بود چرا که یک فرد و خانواده که به شهر مهاجرت 
می کنند هزینه های باالیی برای دولت دارد، درصورتی که ما 

می توانیم با برنامه ریزی های مدون با صرف هزینه متوسط نیز 
مردم را در روستاها نگه داریم.

با بیش از 408 میلیارد تومان اعتبار انجام می شود 
بهره برداری از طرح های دهه فجر بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی 

اخبار

برگزاري مراسم معارفه سرپرست 
مدیریت منابع انساني شركت كارون

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مراسم معارفه غالمرضا 
انساني شرکت  منابع  مدیریت  شیرالي سرپرست جدید 
بهره برداري نفت و گاز کارون برگزار شد. مدیرعامل این 
شرکت در این آیین که با حضور مدیرمنابع انساني شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب و جمعي از مدیران، رؤسا 
و کارشناسان شرکت کارون برگزار شد، ضمن تبریک فرا 
رسیدن دهه مبارك فجر، گفت: این ایام فرصت تجدید 
بیعت با آرمان هاي معمار کبیر انقالب اسالمي و شهیدان 
است و ما باید ادامه دهنده راه آنها باشیم. مهندس محسن 
دهانزاده ضمن تقدیر از خدمات کیومرث پورابوالقاسمي 
افتخار  به  که  شرکت  این  انساني  منابع  پیشین  مدیر 
بازنشستگي نائل آمده وهمچنین زحمات احمد شیرالي در 
دوران سرپرستي این مدیریت، گفت: نگاه مکاتب قدیم به 
انسان و منابع انساني ابزاري بوده است اما در شرایط کنوني، 
مکاتب مدیریتي نیروي انساني را از جمله منابع سازمان ها 
قلمداد مي کنند. مدیرعامل شرکت نفت و گاز کارون در 
ادامه با اشاره به اینکه همیشه در سازمان ها طیف هاي 
دارد  با دیدگا ه هاي مختلف وجود  انساني  نیروي  متعدد 
گفت: مدیریت منابع انساني باید تالش کند تا درافق بلند 
مدت با کمترین هزینه بیشترین ومطلوب ترین بهره وري را 
درسازمان به وجود آرود و با ایجاد انگیزه شرایط مطلوب را 
براي همه کارکنان فراهم کند. مدیر منابع انساني شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب نیز در این جلسه گفت: در 
سازمان هاي متعالي، رفتار و سبک مدیریت از مدیریتي 
به رهبري سوق پیدا کرده است و هنر یک مدیر، انجام 
کار به وسیله دیگران از روي میل و اشتیاق است. ابراهیم 
و خشنودي  انگیزشي  مباحث  اینکه  بیان  با  منصورنژاد 
نیز در دل همین مدیریت قرار مي گیرد افزود: امیدوارم 
مجموعه مدیریت شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب نیز 
در همین مسیر حرکت کند. وي، با اشاره به توانمندي 
انساني در شرکت  منابع  انتخاب مدیر  افراد گفت:  همه 
کارون، کار سختي بود زیرا تعداد افراد شایسته زیاد است 
و انتخاب یک نفر مصداق عدم شایستگي سایرین نیست. 
منصور نژاد یکي از برنامه هاي مدیریت منابع انساني شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب را چرخش شغلي عنوان کرد 
و گفت: امیدواریم بتوانیم از توانایي و پتانسیل همه افراد 
در گستره ي این شرکت استفاده کنیم. غالمرضا شیرالي 
سرپرست جدید مدیریت منابع انساني شرکت بهره برداري 
نفت و گاز کارون نیز در ادامه این مراسم گفت: امیدوارم 
نحو مطلوب  به  توان  را در حد  انتظارات سازمان  بتوانم 
انجام دهم. وي حمایت مدیریت و همدلي وهمکاري کلیه 
را الزمه  گاز کارون  و  نفت  بهره برداري  کارکنان شرکت 

پیشبرد برنامه هاي مدیریت منابع انساني عنوان کرد. 

شهرداری رباط كریم آماده جذب 
سرمایه گذاران

شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  كریم-  رباط 
سرمایه  به  ویژه  تشویقی  بسته های  ارائه  از  رباط کریم 
راستا  این  در  را  خود  دیدگاه های  و  داد  خبر  گذاران 
زیرساخت  وجود  مختاری  مسعود  مهندس  کرد.  بیان 
ها را برای ایجاد تحول اقتصادی و اجتماعی در جامعه 
ضروری دانست و گفت: با فراهم نمودن زیرساخت های 
در  گذاری  سرمایه  که  است  فراهم شده  شرایطی  الزم، 
داشته  اقتصادی  توجیه  مندان  عالقه  برای  منطقه  این 
باشد.وی ادامه داد: شهرداری رباط کریم با حمایت های 
حضور  شرایط  و  مقدمات  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
نموده  فراهم  را  را  سرمایه گذاران در بخش های مختلف 
حضور  اینکه  به  اشاره  با  کریم  رباط  شهردار  است. 
آن  خود  شهروندان  مشارکت  و  مردمی   سرمایه گذاران 
منطقه نقش مهمی در رشد و ارتقا اقتصادی و فرهنگی آن 
شهر دارد، خاطرنشان کرد : جذب مشارکت های مردمی 
و جذب سرمایه گزاری در سطح شهر از مهم ترین عوامل 
ایجاد درآمد های پایدار در سطح شهر است که هر چند 
ایجاد درآمد های پایدار زمان بر است ولی باید بستر آن 
فراهم گردد.وی در پایان خاطر نشان کرد : شهرداری رباط 
تشویقی  بسته های  ارائه  با  تا  دارد  را  آمادگی  این  کریم 
دارند در جهت رشد  اقتصادی  توجیه  به طرح هایی که 
اقتصادی شهر و توسعه شهر کمکهای بزرگی را انجام دهد 

تا همه شهروندان از این روند سودمند گردند.

تمامی نوارهای حفاری معابر 
نسیم شهر آسفالت می شود

رباط كریم- خبرنگار فرصت امروز- محمد اسماعیل 
جانعلی زاده شهردار نسیم شهر با تبریک فرا رسیدن ایام ا... 
دهه مبارك فجر و گرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی با اعالم مطلب فوق گفت : به میمنت فرا 
رسیدن دهه مبارك فجر و لزوم تسریع در خدمات رسانی 
بهینه به عموم شهروندان گرامی و پیگیری اعضای شورای 
اسالمی شهر طبق برنامه ریزی بعمل آمده در حوزه معاونت 
عمرانی و در یک زمانبندی منسجم و سریع تمامی نوارهای 

حفاری معابر سطح شهر آسفالت می شود.

نمایشگاه راه جاویدان در سی و هفتمین 
بهار انقالب گشایش یافت

با  همزمان  امروز-  فرصت  خبرنگار  اسالمشهر- 
فرا رسیدن یوم اهلل دهه مبارك فجر و سی و هفتمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، نمایشگاه "راه 
جاویدان" به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اسالمشهر برپا شد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمی اسالمشهر، در این نمایشگاه مجموعه ای از 
مطبوعات دوران انقالب از ورود تاریخی حضرت امام )ره( 
به میهن عزیزمان در سال ۵۷ که فرار شاه خائن و پیروزی 
انقالب اسالمی را به مردم نوید می دهد در قالب ۲۵ اثر 
در معرض دید و نمایش عموم قرار گرفت. گفتنی است: 
این نمایشگاه از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن همه روزه از ساعت 
۹ صبح الی ۱4 به نشانی : اسالمشهر – خیابان شهید 
نواب صفوی –مجتمع فرهنگی هنری شهید نواب صفوی 

پذیرای عالقمندان و بازدید کنندگان می باشد.

مراسم گرامیداشت سالروز ورود 
حضرت امام به ایران

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت آغاز ایام 
bدهه ی فجر و همزمان با لحظه ی تاریخی ورود بنیان گ

ار جمهوری اسالمی ایران به میهن، به گزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در نخستین روز از 
ایام دهه ی فجر، کارکنان نیروگاه پس از حضور در همایش 
بزرگ پیاده روی که با هماهنگی هیات ورزش نیروگاه برگزار 
گردید در محل ورودی شرکت تجمع کرده و با ادای احترام 

به پرچم مقدس ایران، شاهد برافراشته شدن آن بودند.

اخبار

اصفهان – محمد راعی- براي نخستین بار 
در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران، متخصصان 
استراتژیک  تولید  و  فني  دانش  به  ایراني 
کاتالیست تولید بنزین دست یافتند و ضمن 
ثبت کشور به عنوان یکي از تولید کنندگان 
مجتمع  جهان،  در  کاتالیست  نوع  این  برتر 
بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان که 
مدت ها به دلیل تحریم ناتمام مانده بود، به طور 
کامل راه اندازي شد. به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان، روز ۱3 بهمن ماه سال جاري همزمان 
با دهه مبارك فجر و در حضور معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، 
معاون وزیر نفت، استاندار، مدیر کل سازمان 
محیط زیست استان و تني چند از مسئولین 

استاني، مجتمع بنزین سازي شرکت پاالیش 
نفت اصفهان پس از سپري شدن زمان کارکرد 
آزمایشي به صورت رسمي افتتاح گردید. این 
مجتمع که داراي واحد هاي تصفیه هیدروژنی 
نفتا، ایزومریزاسیون، تبدیل کاتالیستی با احیای 
مداوم واحدهاي جانبي است با رویکرد ارتقاي 
الزامات زیست محیطي و با هدف افزایش درجه 
آرام سوزی )عدداکتان( بنزین از عدد8۷ به ۹۱ 
و ۹۵، قطع وابستگی به مواد اکتان افزا به میزان 
3 میلیون لیتر در روز، راه اندازي گردیده است. 
افزایش ظرفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه از۱0 
به ۱۲میلیون لیتر در روز، افزایش کیفیت روزانه 
8/۵ میلیون لیتر بنزین معمولی طبق استاندارد 
یورو4 و بومی سازی کاتالیست مصرفی واحد 
کشور  در  بار  نخستین  برای  ایزومریزاسیون 
نتایج پروژه بنزین سازي بوده است.  از دیگر 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در آیین گشایش رسمی واحد 
سوم مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان 
بر لزوم ارتقای فناوریهای زیست محیطی در 
برداشته  با  گفت:  و  کرد  تاکید  نفت  صنعت 
جدید  فناوریهای  ورود  و  تحریمها  شدن 

گازهای  کاهش ۱۲درصدی  به  موظف  ایران 
گلخانه ای است. معصومه ابتکار با اشاره به این 
که کشورهای پیشرفته به سمت اقتصاد سبز 
در حال حرکت هستند، گفت: با توجه به این 
که اقتصاد ایران اتکا زیادی به نفت دارد باید 
برای ارتقای فناوریهای زیست محیطی در این 

صنعت تالش کرد.
پخش  و  پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
فرآورده های نفتی نیز در این مراسم با اشاره 
ژاپنی و کره  به عالقه مندی سرمایه گذاران 
جنوبی به حضور در طرحهای کاهش مازوت 
در پاالیشگاه های بندرعباس و اصفهان گفت: 
تولید  طریق  از  شرکتها  این  گذاری  سرمایه 
محصوالت بازپرداخت می شود. عباس کاظمی 
با بیان این که بر اساس برنامه ریزی صورت 
را  کشور  نفت  پاالیشگاه های  دولت  گرفته، 
مکلف کرده است تا سالی ۲ درصد از تولید 
مازوت خود را کاهش دهند، خاطر نشان کرد: 
از ۷0 میلیون لیتر مازوت تولیدی کشور هم 
اکنون تنها ۱0 میلیون لیتر آن در داخل کشور 
استفاده می شود. مدیر عامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز با اشاره به این که دو واحد 

از این مجتمع در سال ۹۲ از پیمانکار تحویل 
گرفته شد و در همان مقطع تولید آنها با ۲ 
میلیون و ۵00 هزار لیتر بنزین یورو آغاز شد، 
گفت: واحد سوم به دلیل نبود کاتالیست مورد 
نیاز از مهرماه امسال به طور آزمایشی راه اندازی 
شد. لطفعلی چاووشی با بیان این که با افتتاح 
این  اصفهان  پاالیشگاه  سازی  بنزین  مجتمع 
پاالیشگاه دیگر نیاز به مواد اکتان افزار ندارد، 
این  خوراك،  تامین  صورت  در  کرد:  تصریح 
پاالیشگاه می تواند تا بیش از ۱۱ میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 در روز تولید کند. وی با بیان 
این که در تابستان امسال با استفاده از نفتای 
گازی  میعانات  و  بندرعباس  پاالیشگاه  مازاد 
پاالیشگاه  این  در  تولید  میزان  پارس جنوبی 
به ۱۵ میلیون لیتر در روز با اکتان ۹۱ رسیده 
است، یادآور شد: در واحد سوم مجتمع بنزین 
سازی پاالیشگاه اصفهان مقدار آروماتیک، بنزن 
و گوگرد موجود در بنزین تولیدی این پاالیشگاه 
به زیر ۱ppm رسیده است. چاووشی با اشاره 
به این که چهار پیمانکار ایرانی در این طرح 
حضور داشتند، یادآور شد: در این طرح بیش از 

۵00 میلیارد تومان هزینه شده است.

با حضور رئیس سازمان محیط زیست كشور صورت گرفت

راه اندازي كامل مجتمع بنزین سازي شركت پاالیش نفت اصفهان

امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان با اصحاب رسانه به مناسبت 
ایام ا... دهه مبارك فجر در سالن جلسات این 
به گزارش روابط عمومی  برگزار شد.  سازمان 

هرمزگان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
ضمن  خبری  نشست  در  قاسمی  خلیل 
گرامیداشت دهه مبارك فجر گفت: 30 پروژه با 
سرمایه گذاری 6803 میلیارد ریال و اشتغالزایی 
۱84۵ نفر در دهه مبارك فجر در بندرعباس و 
شهرستان های استان افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان، به عملکرد جلسات کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان اشاره کرد و 
اظهار داشت: جلسات کارگروه اصلی به ریاست 
استاندار و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت 

به منظور حفظ و تداوم اشتغال در حمایت و رفع 
موانع پیش روی تولیدکنندگان برگزار می شود. 
وی عنوان کرد : تا کنون 4۵ جلسه برگزار شده 
آن  مصوبه  که 30۱  داشته  مصوبه  که 446 
اجرائی شده است که در این راستا مقام نخست 
کشوری در پیگیری مصوبات را به همراه داشته 
است. قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود 
بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون در بخش های 
فقره   4۲ معدنی  و  فلزی  غیر  فلزی،  صنایع 
با سرمایه گذاری ۵8۲ میلیارد ریال و  پروانه 
اشتغالزایی 4۹۲ نفر صادر شده است و افزود: 

در ۱0 ماهه گذشته میزان صادرات محصوالت 
تولیدی بالغ بر 8۲3 میلیون دالر بوده است که 
نسبت به مشابه حدود ۷۹۹ درصد رشد داشته 
است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان، به مجوزهای صادره معدنی اشاره کرد 
و گفت: در این مدت ۱34 پروانه اکتشاف، ۲۱6 
پروانه بهره برداری و اشتغالزایی ۲843 نفر صادر 
شده است و ادامه داد: در این مدت بیش از یک 
میلیون تن صادرات مواد معدنی به ارزش 8۲ 
میلیون دالر به کشورهای امارات، چین، عمان 

و هند صادر شده است. 

با  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
هرمزگان،  استاندار  جادري  دکتر  حضور 
و  غرب  شمال  مترمکعبي  هزار   ۲0 مخازن 
مسکن مهر بندرعباس به بهره برداري رسید. 
فاضالب  و  آب  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان، در این مراسم که با حضور فرماندار، 
شهردار و اعضا شوراي شهر بندرعباس انجام 
گرامیداشت  ضمن  هرمزگان  استاندار  شد، 
شهداي  خاطره  و  یاد  و  فجر  مبارك  دهه 
گرانقدر انقالب، گفت: بایستي یادآور شد که 
انقالب ما با رهبري امام راحل پیروز شد و با 
استکباري  به قدرت هاي  اتکاء  بدون  و  عزت 
توسط فرزندان انقالبي و ایثارگر اداره شده و 

مي شود که باید قدر این فرصت و موقعیت 
ایجاد شده را دانست. دکتر جادري در ادامه با 
اشاره به مشکالت اعتباري طرح هاي عمراني 
تصریح کرد: جاي قدرداني است که علیرغم 
به  اجرا  ها  طرح  از  بسیاري  ها،  چالش  این 
بهره برداري رسیده است. مقام عالي استان به 
مشکل کم آبي استان اشاره کرد و گفت: بابت 
همچنان  که  آب  کمبود  و  قطعي  مشکالت 
کنیم  مي  عذرخواهي  مردم  از  دارد،  ادامه 
جدید  راهکارهاي  تدارك  با  داریم  تالش  و 
تاکید  جادري  سازیم.  مرتفع  را  چالش  این 
بایستي  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کرد: 
اجراي  در  تسریع  و  احداث  دغدغه   همواره 

یک  عنوان  به  را  کن  آبشیرین  پروژه هاي 
با کم  مقابله  براي  موثر  راهکاري  و  ضرورت 
وي  باشد.  داشته  خود  کار  دستور  در  آبي، 
همچنین از همکاري اعضای شوراي شهر در 
تصویب و اجراي تبصره 3 که کمک موثري 
در اجراي پروژه مخازن ۲0 هزار مترمکعبي 

شمال غرب بندرعباس بوده، تشکر و قدرداني 
فاضالب  و  آب  مدیرعامل  ادامه  در  کرد. 
این  پروژه،گفت:  خصوص  در  نیز  هرمزگان 
هر  مخزن  دستگاه  دو  احداث  شامل  پروژه 
خط  مترمکعب،  هزار   ۱0 حجم  به   یک 
اعتبار  با  و  کیلومتر   4 طول  به  لوله گذاري 
تبصره  اعتبارات  محل  از  ریال  80 میلیارد 
سه اجرا شده است. حسین خادمي هدف از 
اجراي این پروژه را آبرساني به شمال غرب 
بندرعباس و مجتمع هاي مسکن مهر شهرك 
پیامبر اعظم عنوان کرد و گفت: با بهره برداري 
از مخازن ۲0 هزار متر مکعبي، آب مورد نیاز 
جمعیتي برابر ۱۵0 هزار نفر تامین مي شود. 

ایمنی،  مدیریت  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
ایران  )HSE( شرکت ملی حفاری  بهداشت و محیط زیست 
از تجهیز ناوگان حفاری خشکی و دریایی این شرکت به ۱3 
یونیت خدمات گاز H2S خبر داد. مهندس سعید قربانی در 
این باره اظهار کرد: این تجهیز تاکنون در دکل های حفاری در 
و  آذر  یاران جنوبی،  و  آزادگان  نفتی  موقعیت های میدان های 
میدان گازی کیش و فازهای ۱۷ و ۱8 طرح توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی بکارگیری شده است. وی افزود: از این تعداد یونیت 

و 3 دستگاه  استفاده در دکل های خشکی  برای  ۱0 دستگاه 
برای دکل های دریایی در نظر گرفته شده است. قربانی گفت: 
نهمین یونیت خدمات گاز H2S دکل های خشکی به تازگی 
روی دکل حفاری 3۲ فتح در میدان نفتی آزادگان جنوبی نصب 
و در مدار عملیات قرار گرفت. معاون مدیریت ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست )HSE( شرکت ملی حفاری ایران اضافه کرد: 
دهمین یونیت نیز برای نصب بر روی دکل 3۷ فتح در موقعیت 
میدان نفتی آذر در نظر گرفته شده که به زودی به منطقه انتقال 

خواهد یافت. وی با اشاره به برنامه ریزی برای تجهیز دکلها و 
ارائه این خدمات به شرکت های بهره بردار و پروژه  های حفاری در 
مناطق نفت خیز خشکی و دریایی، افزود: این خدمات در راستای 
اهداف شرکت مبنی بر استفاده از توانمندی های فنی و مهندسی 
در  این خدمات  داد:  توضیح  قربانی  می گیرد.  موجود، صورت 
مواقعی که چاه ها دارای غلظت باالی گاز سمی سولفید هیدروژن 
و منواکسید کربن هستند برای حفظ سالمت کارکنان عملیاتی 

در برابر خطرات این گازها کاربرد دارد. 

امنیتی و  معاون سیاسی،  گرگان- خبرنگار فرصت امروز- 
اجتماعی استاندار گلستان از آغاز برنامه های دهه مبارك فجر با 
آیین استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی)ره( 
در فرودگاه گرگان خبر داد. علی اصغر طهماسبی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت دهه مبارك فجر، اظهار 
کرد: همزمان با سی و هفتمین بهار پیروزی انقالب اسالمی در 
استان گلستان بیش از 6 هزار برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، 
هنری، اجتماعی و... با محوریت دستگاههای اجرایی، نهاد های 

دولتی و غیر دولتی، کانون مساجد، مدارس، دانشگاهها، مراکز 
فجر  دهه  عالی  ستاد  شد.جانشین  خواهد  برگزار  و...  فرهنگی 
استان همچنین از افتتاح و کلنگ زنی هزار و 4۷8 پروژه عمرانی، 
اقتصادی، تولیدی و اشتغال زا 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 
۵0 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.طهماسبی خاطرنشان 
کرد: فرا رسیدن مناسبت های مختلف از جمله دهه مبارك فجر 
فرصتی است که بار دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی را یادآور 

شویم و آنان را مورد توجه قرار دهیم.

قاسمی در نشست خبری عنوان كرد 

افتتاح و بهره برداری از 30 پروژه در دهه مبارک فجر 

با حضور استاندار هرمزگان؛

مخازن 20 هزار مترمکعبي شهر بندرعباس بهره برداري شد

H2S تجهیز ناوگان شركت ملی حفاری ایران به 13 یونیت خدمات گاز

آغاز برنامه های دهه مبارک فجر، صبح 12 بهمن از فرودگاه گرگان

تبریز- اسد فالح- مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی به تشریح برنامه  ها و پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر 
امسال پرداخت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ولی اله دینی 
گفت: به میمنت دهه فجر، ۱۲4 روستا با ۱0 هزار و ۲۵8 خانوار 
و با اعتباری بالغ بر 6۱۵ میلیارد ریال از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند و تعداد روستاهای گازدار استان به عدد ۱4۷۹ روستا خواهد 
رسید. وی با عنوان اینکه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
با داشتن ۱۷ هزار و 400 کیلومتر شبکه توزیع گاز جزو چهار 
شرکت بزرگ استانی در این زمینه گازرسانی است، خاطرنشان 
کرد: این شرکت قریب به یک میلیون و 400 هزار مشترك را 
نیروگاه های  در خصوص مصرف  دارد. وی  قرار  پوشش  تحت 
استان اظهار داشت: در ده ماهه نخست امسال نیروگاه های استان 
بیش از یک میلیارد و 4۵۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف نمودند 
که نسبت به کل مصرف سال قبل رشد ۱۱4 درصد را نشان می 
دهد و با مصرف این مقدار گاز طبیعی در نیروگاه های استان از 
مشکالت زیست محیطی که می توانست بوجود بیاید جلوگیری 
شده است. وی در جواب سوال تعداد جایگاه های غیر فعال عرضه 
کننده CNG استان گفت: از ۱۵4 جایگاه عرضه کننده گاز 
طبیعی CNG ۲ جایگاه در سطح شهر تبریز 8 جایگاه دیگر در 
شهرستان ها بعلت بدهی غیرفعال می باشند. دینی در خصوص 

محل تأمین اعتبارات گازرسانی در سطح استان اظهار داشت: 
بخش عمده این اعتبارات از منابع داخلی و بخش گازرسانی به 
روستاها از محل بند » ق « تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹3 می 
باشد. وی با تبیین نحوه نگهداشت و ایمنی شبکه های گاز گفت: 
حداقل سالی یکبار کلیه خطوط و شبکه ها و همچنین تأسیسات 
گاز مورد نشت یابی قرار می گیرند و تمهیدات الزم به منظور 
ایمنی کامل شبکه و تأسیسات گازرسانی انجام می شود و عمده 
حوادث گاز طبیعی بعلت عدم رعایت نکات ایمنی در منازل به 
وقوع می پیوندد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
به موجب قانون مصوب مجلس کلیه مشترکان خانگی در برابر 
حوادث گاز طبیعی بیمه بوده و ماهانه ۵00 ریال بعنوان بیمه 

حوادث در قبوض گاز منظور می گردد.
این مقام مسئول در پاسخ به آمار حوادث و فرهنگ سازی مصرف 
بهینه و ایمن از گاز طبیعی گفت: علی رغم فرهنگ سازی های 
گسترده در خصوص مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی متاسفانه 
شاهد حوادث ناگوار هستیم به طوری که تعداد حوادث با سردی 
هوا نسبت مستقیم داشته و با افزایش برودت هوا تعداد حوادث 
افزایش می یابد و در ده ماهه نخست امسال ۱64 مورد  نیز 
حادثه ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی از سوی مشترکان رخ 
داده که متاسفانه 33 نفر جان خود را از دست داده اند که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل تعداد حوادث ۲۵ مورد و فوتی ها ۱0 
نفر بیشتر است. وی در خصوص آمادگی شرکت گاز در دوران 
پساتحریم برای سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
۱00 درصد شهرهای استان و 86 درصد خانوار روستایی استان 
از گاز طبیعی بهره مند هستند و شبکه گاز در سطح استان 
گسترده است و با ظرفیت سازی های انجام گرفته این شرکت 
جوابگوی مصرف روزانه ۵0 میلیون مترمکعب در روز است و 
آماده تأمین گاز طبیعی بدون محدویت و به هر مقدار الزم برای 

متقاضیان هستیم.

در دهه مبارک فجر

10هزار و 258 خانوار روستایی آذربایجان شرقی از گاز طبیعی بهره مند می شوند

استحصال ساالنه 50 میلیون 
مترمکعب آب با ساخت سازه های 

آبخیزداری در استان زنجان
زنجان- خبرنگار فرصت امروز- تاکنون در استان زنجان 
با ساخت سازه های آبخیزداری در شرایط غیرخشکسالی 
ساالنه حدود ۵0 میلیون متر مکعب آب قابل استحصال 
شده است. جعفر بیات، مسئول اداره مطالعات اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اعالم این خبر 
افزود: آب یکی از مهم ترین و موثرترین منابع و تولیدات 
حوزه های آبخیز است که خود به وجود منابع دیگری مانند 
پوشش گیاهی و خاك وابستگی دارد، که با حفاظت و 
تقویت پوشش گیاهی آبخیزها می توان منابع خاك آنها 
را به سادگی حفاظت و زمینه نفوذ و ذخیره نزوالت جوی 
را در آنها فراهم کرد. وی با بیان اینکه تحقیقات صورت 
گرفته نشان داده که پوشش گیاهی دامنه ها می تواند۱۷ تا 
۱8 درصد از میزان تبخیر بارندگیها را کاهش دهد افزود 
: هزینه استحصال آب از طریق اجرای اقدامات آبخیزداری 
تقریبا یک پنجم هزینه استحصال آب از طریق احداث 
سد ها است. این مقام مسئول افزود : استحصال آب در 
آبخیزداری عالوه بر روش های غیرمستقیم از طریق احداث 
سازه های مختلف جمع آوری روان آبها مانند حوضچه های 
تزیق مصنوعی و آبخوان داری، بند های ذخیره ای، احداث 
بیات  گیرد.  غیره صورت می  و  فلسی  بانکت، چاله های 
آبخیزداری را فرآیند آگاهانه اداره منابع فیزیکی، بیولوژیکی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حوزه های آبخیز به عنوان 
سیستم های هیدرولوژیکی پویا از طریق حفاظت، تقویت، 
توسعه و پایدارسازی منابع مذکور بیان کرد و ادامه داد: با 
بهره برداری اصولی از این منابع میتوان به امنیت غذایی، 
کاهش خطر پذیری، ارتقاء سطح معیشت بهره برداران فعلی 

و آینده و حفاظت از طبیعت و محیط زیست رسید.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین:
90 طرح عمرانی، تولیدی و 

كشاورزی دراستان قزوین افتتاح 
می شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان جهاد 
دهه  اهلل  ایام  با  گفت:همزمان  قزوین  استان  کشاورزی 
مبارك فجر ۹0 طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی دراین 
استان افتتاح و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 
گفت:همزمان با ایام اهلل دهه مبارك فجر ۹0 طرح عمرانی، 
تولیدی و کشاورزی دراین استان افتتاح و به بهره برداری 
خواهد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي 
ابراهیمی پاك افزود: برای  استان قزوین دکتر نیاز علی 
خاك، ۵  و  آب  طرح  شامل 6۹  که  طرحها  این  اجرای 
طرح دام و طیور  ۷ طرح باغبانی ۷ طرح منابع طبیعی و 
آبخیزداری، یک طرح شیالت و یک طرح دامپزشکی است 
افزون بر 3۷۱ میلیارد و ۷8۷ میلیون ریال هزینه شده 
است. وی اظهار داشت : با بهره برداری ازطرح های یادشده 
خدمات  از  روستایی  خانوار   ۱80۵ مندي  بهره  ضمن 
زیربنایی، زمینه اشتغال ۲۹۷ نفر درمنطقه فراهم شد. دکتر 
ابراهیمی پاك افتتاح پروژه های شهرستانی، برگزاری مراسم 
جشن انقالب، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، 
برگزاری مسابقات فرهنگی را از دیگر برنامه های ایام ا... دهه 

مبارك فجر این سازمان برشمرد.

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:
كسب رتبه دوم رضایت مردمی از 

پلیس گلستان
انتظامی  فرمانده  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
گلستان از کسب رتبه دوم کشور از نظر رضایتمندی مردمی 
از پلیس استان و برخورد جدی با زمین خواران خبر داد.

سردار سیدمحمود میرفیضی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گلستان اظهار کرد: باتوجه به رشد فزاینده جمعیت 
و فناوری، استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری و 
افزایش سرعت در اجرای ماموریت ها در اولویت برنامه های 
ناجا قرار دارد. وی بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم نیروی 
انتظامی گلستان کسب رتبه دوم رضایتمندی از سوی مردم 
بوده و این موضوع بهترین دستمزد به مجموعه کارکنان 
انتظامی استان است.فرمانده انتظامی گلستان در ادامه به بیان 
آماری از حوزه های مختلف پلیس استان پرداخت و گفت: 
در سال 84 در مجموع ۱80 هزار وسیله نقلیه در گلستان 
بود که این آمار در سال جاری حدود سه برابر افزایش یافته 
و به ۵30 هزار وسیله رسیده است.سردار میرفیضی افزود: 
در سال 84 به ازای هر ۱0 هزار وسیله نقلیه، تعداد کشته 
شدگان ۱۲.۷ نفر بوده و در سال ۹4 به ۷.۱ نفر کاهش یافته 
است.وی از آمار کشته شدگان درون و برون شهری استان 
خبر داد و گفت: در حوزه درون شهری نزدیک به ۵۷ درصد 
کشته شدگان، راکبان موتور سیکلت و 33 درصد عابران 
پیاده هستند که باید در این دو مورد اقدام بیشتری صورت 
بگیرد.وی افزود: در حوزه برون شهری نیز 4۲ درصد کشته 
شدگان را موتورسواران و 38 درصد را عابران پیاده تشکیل 
می دهند و در مجموع تصادفات نسبت به سال گذشته 3 
درصد و در مجموع فوت شدگان درون و برون شهری 4 
درصد کاهش داشته ایم. فرمانده انتظامی گلستان در ارتباط با 
کنترل فضای مجازی بیان کرد: تامین امنیت فضای مجازی 
یکی از خواسته های بحق مردم است و در این زمینه ۲۹ هزار 
و ۵00 نفر ساعت کالس آموزشی برگزار کرده و ۵۹ هزار 

اقالم تبلیغاتی توزیع و ۱4 نمایشگاه برگزار کرده ایم.

تجدید میثاق با آرمان های امام)ره( 
و شهدای انقالب اسالمی

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت فرا رسیدن 
دهه مبارك فجر و نخستین روز از سی و هفتمین بهار 
انقالب، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات 
با  گیالن به همراه جمعی از مدیران و کارکنان شرکت 
حضور در گلزار شهدای رشت با نثار گل و قرائت فاتحه 
ضمن تجدید میثاق بر شهیدان و آرمان های واالی آنها، 
 یاد و خاطره امام )ره( را گرامی داشته و بر تداوم راه و 

آرمان های امام راحل تاکید نمودند.

مدیرعامل پاالیشگاه نفت امام)ره( شازند 
توسعه فرهنگ اطالع رسانی سهم 

مهمی در پیشرفت جامعه دارد
پاالیشگاه  مدیرعامل  امروز-  فرصت  اراک- خبرنگار 
نفت امام خمینی )ره( شازند گفت: توسعه فرهنگ اطالع 
برخورداری  و  جامعه  پیشرفت  در  مهمی  سهم  رسانی 
از شرایط بهتر دارد. علی جمشیدی در پیام خود برای 
سایت اطالع رسانی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند می افزاید: در دنیای امروز همواره با تکنولوژی ها 
ونوآوری هایی روبه رو هستیم که هریک با هدف پیشرفت  
جامعه و برخورداری از سهم شایسته دراین امر بنا شده اند. 
 یکی از این فناوری های مهم توسعه فرهنگ اطالع رسانی 
Information Technology است. وی تاکید دارد: 
مدیریت شرکت پاالیش نفت شازنداراك براین باوراست که 
آماده سازی و راه اندازی سایت پاالیشگاه شروعی براشاعه این 
فرهنگ سازنده درسازمان وبستری مناسب درجهت بهره 
گیری بهینه از آن است. وی با اشاره به سایت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( شازند بیان می دارد: امید که این سایت 
برداشته  در  مراجعان  برای  ومفیدی  نیاز  مورد  اطالعات 
باشد واز طرف دیگر دریچه ای به دنیای تکنولوژی،دانش 

وروزآوری اطالعات باشد. 
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