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گیالن، طرحواره ای 
از رنگ و زیبایی

صنعت گردشگری یکی از عوامل رشد 
و رونق اقتصادی کش�ورها محس�وب 
می ش�ود، ام�ا در عی�ن ح�ال هجوم 

بی�ش از حد گردش�گران می تواند مخاط�رات و چالش هایی 
ج�دی برای محوطه های تاریخی ایجاد کند. به گزارش ایس�نا، 
خبرگ�زاری آسوش�یتدپرس در گزارش�ی ب�ه چه�ار محوطه 
تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو پرداخته 
که به س�بب حضور بی�ش از ظرفیت گردش�گر، با چالش هایی 

اساسی دست و پنجه نرم می کنند. 
فهرس�ت   ای�ن  در  تاریخ�ی  محوط�ه  معروف تری�ن 

»ماچوپیچو«، شهر گمشده اینکاها است که از قطع...

شهرهای توریس�تی زیادی در سراسر 
جه�ان وجود دارد که وسوس�ه س�فر 
ب�ه آنها قل�ب گردش�گران را به تپش 
می ان�دازد. در ای�ن گ�زارش برخی از 

معروف ترین ش�هرهای توریس�تی جهان که براساس رتبه بندی 
توریس�ت ها و نیز میزان گردش�گرانی که هر ساله از آنها بازدید 

می کنند معرفی شده است. 
پاریس نخستین و محبوب ترین انتخاب توریست ها در...

وقتی گردشگران میراث 
جهانی را به ستوه می آورند

معروف ترین شهرهای 
توریستی جهان
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اس��تان گیالن )ب��ه گیلک��ی: گیالن یا 
گیلون(، از اس��تان های ش��مالی ایران به 
مرکزیت کالنش��هر رشت است. درباره نام 
گیالن و معانی واژه گیل، نظرات متفاوتی 
ابراز ش��ده  اس��ت. لغت نامه دهخ��دا، واژه 
گی��الن را برگرفته از »گی��ل«، به اضافه 
پس��وند م��کان »ان«، ب��ه معن��ای محل 
س��کونت گیل ها دانس��ته و افزوده  اس��ت 
ک��ه ص��ورت ای��ن واژه در زب��ان پهلوی، 
 گالن )Gelan(  و ن��زد یونانی ه��ا گالی

)Gelae(  بوده  است. این استان، از شمال 
به دریای کاسپین و کشور آذربایجان، که 
از طریق آستارا با آن دارای مرز بین المللی 
اس��ت، از غرب به استان اردبیل، از جنوب 
ب��ه اس��تان زنجان و قزوین و از ش��رق به 
استان مازندران محدود می شود. مساحت 
گی��الن 14کیلومترمرب��ع و جمعیت آن 
طبق سرش��ماری بیش از 2.5میلیون نفر 

است. 
گیالن دهمین استان پرجمعیت و بیست 
و هشتمین استان وسیع ایران است. تراکم 
جمعیت در این اس��تان ب��ا 1۷۷نفر در هر 
کیلومترمربع جایگاه سوم را در ایران دارد. 
کالنشهر رشت با داشتن 4۶درصد جمعیت 
کل اس��تان، مرکز و پرجمعیت ترین ش��هر 
استان گیالن و دوازدهمین شهر پرجمعیت 
ایران و پرجمعیت ترین ش��هر س��ه استان 
ایران در س��احل دریای خزر است. از دیگر 
شهرهای پرجمعیت این استان می توان به 

ترتیب به ش��هرهای بندر انزلی، مهم ترین 
دریای خ��زر،  حاش��یه  در  ایران��ی  بن��در 
الهیج��ان، تال��ش، لنگرود، رودس��ر، بندر 

آستاراو فومن اش��اره کرد. طبیعت گیالن، 
پوش��یده از جن��گل و دارای آب و ه��وای 
معتدل و مرطوب اس��ت. این استان شامل 

مناطق سرسبز شمال غربی رشته کوه البرز 
و بخش غرب��ی کرانه ه��ای جنوبی دریای 
کاسپین است. استان گیالن از سال 1۳44 

در تقسیمات کشوری ایران به عنوان استان 
مس��تقل وارد ش��د. این منطقه پیش از آن 
والیت گیالن و استان یکم خوانده می شد. 

گیالن، طرحواره ای از رنگ و زیبایی
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آب و هوای این استان شمالی
مناط��ق کم ارتفاع س��احل دریای خزر به 
دلی��ل وضعی��ت توپوگرافیک ش��ان، دارای 

نوعی بس��یار وی��ژه از آب و هوای هیرکانی 
هس��تند. کل اس��تان گیالن متعلق به این 
منطق��ه ب��ه طور خ��اص مرطوب و س��بز 

اس��ت: جریانات جوی غالب شمالی جنوبی، 
بر فراز دریای مرطوب ش��ده توس��ط مانع 
قوی الب��رز مجب��ور ب��ه باالرفت��ن ش��دید 

می ش��وند و در نتیج��ه در هم��ه س��ال به 
فراوان��ی بر جلگه و کوهپایه ش��مال غربی 
 رش��ته کوه می بارند. نظام ب��ارش در پاییز

)س��پتامبر تا دس��امبر( وقتی که ناپایداری 
جوی در باالترین نقطه خود است حداکثر 
ش��دیدی را نش��ان می دهد، در زمستان و 
اوایل بهار متوسط است، مه تا اوت کمترین 
مقدار را دارد )ولی عموما به حد کافی زیاد 
هست تا باالتر از حد ماه های خشک بماند(. 
بارندگی متوس��ط س��االنه بی��ن 12۰۰ تا 
1۸۰۰میلیمتر در طول خط ساحلی متغیر 
است )12۳۳ درآس��تارا، 1۷55 در انزلی(، 
در گوش��ه جنوب غربی جلگه به سوی یک 
منطقه شبه مرطوب کاهش می یابد )1۰۸۶ 
در فومن و ۸55 در ش��اندرمن( و در بخش 
پست تر کوه ها دوباره به مقادیر خیلی زیاد 
ت��ا 1۸۰۰–15۰۰میلیمتر )24۰۰میلیمتر 
در دره باالی ماس��ال( می رس��د. در طول 
دره س��فیدرود که هر بعدازظهر تابس��تانی 
باد ش��دید ش��مالی منجیل بر آن می وزد، 
کاهشی شدید منجر به منطقه شبه خشک 
مدیترانه ای مانند رودبار و منجیل می شود. 

جنگل گیالن
دلیل پوش��ش گیاهی غنی گیالن ممتاز 
ب��ودن اقلی��م آن اس��ت. ناحی��ه رویش��ی 
هیرکانی مانند یک نوار سبز، حاشیه جنوبی 
دریای کاسپین و نیمرخ شمالی رشته کوه 
البرز را پوش��انده  اس��ت. این ناحیه رویشی 
به خاط��ر حاصلخیزی خ��اک، تغییرات دما 
و بارندگی ه��ای متعدد، ح��اوی گونه های 
گیاهی زیادی است. جنگل های این ناحیه 
به صورت نس��لی دس��ت نخورده و س��الم، 
کمربن��دی از درخت��ان خزان کننده دوران 
سوم زمین شناسی را تشکیل می دهند. این 
جنگل ه��ا که از آن ب��ه نام های جنگل های 
مرطوب یا کاسپینی یاد می شود ارزش های 
زیس��ت  محیطی و اقتصادی زیادی دارند و 
در زم��ره میراث طبیعی جهانی محس��وب 
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می ش��وند. ای��ن ناحی��ه بخش��ی از ناحیه 
رویش��ی اکس��ین-هیرکانی اس��ت که این 
ناحیه خود درون منطقه ارو-سیبری است. 
بعض��ی گونه های ناحیه اکس��ین-هیرکانی 
چون درخت آزاد بازمانده گونه های گیاهی 
فلورا ترشری هس��تند که پس از دوره های 
س��رمای کواترنری جز در ای��ن منطقه در 
دیگر نقاط نابود شدند. این ناحیه نسبت به 
مناطق ارو-س��یبری و حتی ناحیه رویشی 
اکسین – هیرکانی ویژگی های خاصی دارد: 
مخروطی��ان تقریبا وجود ندارند، س��رخدار 
تنک و تع��داد زیادی از گونه های بومی که 
بازمان��ده گونه های گیاهی آرکو-ترش��ری 
هس��تند، وجود دارند. بر حسب ارتفاع سه 
س��طح جنگل قاب��ل تمایزن��د: جنگل های 
مخلوط هیرکانی، جنگل های راش کوهی، 
و جنگل های بلوط بلند کوهی و جنگل های 
ممرز. جنگل هیرکانی ک��ه زمانی جلگه ها 
را می پوش��اندند، اکنون بخ��ش عظیمی از 
بخش اول کوه ه��ا تا ارتف��اع 1۰۰۰متری 
را می پوش��انند. این جنگل الیه دار است و 
الی��ه ای از درختان خیلی بلن��د مثل بلند 
مازو، درخ��ت آزاد و انجیلی و انواع رایج تر 
افرا و نارون؛ الی��ه ای از درختان کوچک تر 
مثل لیلکی، کلهو و شبخس��ب، شمشاد در 
نقاط س��ایه دار و همه ان��واع درختان میوه 
وحشی و یک زیربوته با بوته هایی مثل جل، 
خاس، خزه، تاک وحش��ی، پیچک و دیگر 
گیاه��ان خزن��ده دارد. کوه هایی ب��ا ارتفاع 
متوس��ط، حوزه راش شرقی بلند، به همراه 
بلوط، نمدار، افرا و نارون است. سطح باالی 
کوه ها بین 1۸۰۰ ت��ا 22۰۰متر باقی مانده 
دارای جنگل فقیرتر آور و ممرز است. مراتع 
قل��ه ای اغل��ب جایگزین ای��ن جنگل های 
باالت��ر ش��ده اند، بعضی های ش��ان در نقاط 

بلند یا ش��یب های سرپوشیده خصوصیات 
خشکی زی ویژه نشان می دهند. به اصطالح 
جزیره مدیترانه ای پیرامون رودبار و منجیل 
ب��ه لحاظ پوش��ش گیاهی وی��ژه طبیعی و 
کش��اورزیش یعنی جنگل های سرو بسیار 

تنک و درختان زیتونش انگش��ت نماست. 
سوس��ن چلچ��راغ در عمارل��وی رودبار از 

گونه های منحصربه فرد گیالن است. 
تاالب انزلی

تاالب انزلی، به دلیل گیاهان، جانوران و 

مورفولوژی و ش��کل بستر، ارتباط با دریا و 
رژیم رودها دارای محیط زیستی ویژه است. 
گیاه��ان ت��االب به س��ه دس��ته غوطه ور، 
گیاهان ش��ناور و گیاهان حاشیه ای تقسیم 
می ش��ود. معروف ترین گیاه تاالب انزلی که 

شهرت جهانی دارد »الله مردابی« است که 
ت��االب را به این دلیل ت��االب الله مردابی 
س��انان،  اردک  حواصیل ه��ا،  می خوانن��د. 
مرغابی س��انان، کش��یم ش��انه دار بزرگ، 
کشیم س��یاه گردن، یلوه کوچک، کاکایی 
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از پرن��دگان این تاالبند ک��ه به دلیل تنوع 
زیس��تی باال محلی مناس��ب برای مطالعه 

آنان است. 
۹4گون��ه حمای��ت ش��ده و در مع��رض 
خط��ر انق��راض پرندگان در گی��الن وجود 

گی��الن  گیاه��ی  انب��وه  پوش��ش  دارد. 
زیس��تگاه گونه های وحش��ی چون پلنگ، 
آهو و بز کوهی بوده  اس��ت. ام��ا امروزه به 
دلی��ل گس��ترش س��الح های غیرمج��از و 
افزایش ش��کار این گونه ها ت��ا مرز انقراض 

پی��ش رفته ان��د. گیالن یک��ی از مهم ترین 
زیس��تگاه های م��رال یا گاو کوه��ی، یکی 
از س��ه گونه گ��وزن موج��ود در ای��ران و 
بزرگ ترین گونه آن است که در جنگل های 
مناطق کوهستانی زندگی می کند. در چند 

س��ال اخیر با افزایش محیط بانی، تبلیغات 
و فرهنگ س��ازی م��داوم از ش��یب کاهش 
جمعیت این گونه کاس��ته شده  است. دیگر 
گون��ه منحصربه فرد و کمی��اب در گیالن، 
س��مندر باله دار جنوبی اس��ت که اهمیت 

جهانی دارد. 
جاذبه های گردشگری گیالن

آبشار ویسادار
از زیبا تری��ن و  آبش��ار ویس��ادار یک��ی 
دیدنی تری��ن آبش��ارهای ایران و س��ومین 
آبشار مرتفع استان گیالن است. این آبشار 
به معنی )س��ایه درخت بید( اس��ت که در 
1۶کیلومتری ش��هر پره س��ر در شهرستان 
رضوان ش��هر ق��رار دارد و همچون نگینی 
در دل جنگل ه��ای زیب��ای ای��ن منطق��ه 
می درخش��د. ابهت این پدیده طبیعی برای 
هر بیننده ای جالب و جذاب اس��ت به ویژه 
وقتی از پایین به این آبش��ار نگاه می کنید 
با ابهت و زیبایی 1۰۰برابر آبش��ار ویسادار 
مواجه می شوید. الهیجان یکی از شهرهای 
اس��تان گیالن اس��ت که از هم��ان ابتدا با 
ساختار شهری بنا شد. شاید برای تان جالب 
باش��د که بدانی��د قبل از اینک��ه الهیجان 
به خاط��ر چ��ای خوب و مرغوبش مش��هور 
باشد، ابریشمش مش��هور بود. شهری واقع 
در مسیر جاده ابریشم که از قدیم االیام در 

آن به تولید این الیاف می پرداختند. 
بقعه شیخ زاهد گیالنی

بقعه ش��یخ زاهد گیالنی ب��ا تمام زیبایی 
معماری و مسیری پر از جاذبه طبیعت گردی، 
نش��ان دیگ��ری از زیبایی های گردش��گری 
گیالن اس��ت. مسیر زیبایی که در نهایت به 
گنبد هشت ترک فیروزه ای این بقعه تاریخی 
ختم می شود خود با جاذبه هایی شعف انگیز 
چون مزارع برن��ج، جنگل و رودخانه احاطه 
شده است. عطر برنج در مسیر راه به سمت 
ش��رق گیالن گردش��گران را به  استش��مام 

عمیق تر وا می دارد. 
غار آویشوی

یک��ی از پدیده ه��ای زیب��ا ک��ه در نوع 
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 خ��ود در اس��تان گی��الن بی نظیر اس��ت

)غار آویشوی( واقع در منطقه ای به همین 
ن��ام در 4۰کیلومتری جنوب غربی ش��هر 
شاندرمن شهرس��تان ماسال است. این غار 
آهک��ی ک��ه از لحاظ زمین ش��ناختی جزو 
اش��کال کاردستی در سنگ های کربناته به 
شمار می رود در اثر عملکرد آب های جاری 
روی ای��ن س��نگ ها در مدت زمان بس��یار 
طوالنی ش��کل گرفته اس��ت. س��تون های 
آهکی چشم اندازهای زیبا و منحصربه فردی 

را در این غار به وجود آورده اند. 
انزلی، دهکده ای در مه

در سال 1۸۳۸ انزلی به صورت دهکده ای 
کوچ��ک به عن��وان توقف��گاه ماهیگیران و 
شکارچیان دریایی فعال بوده است. به قولی 
بندر انزلی دهکده ای است که در کلبه های 
شنی محصور با بیش��ه های پرتقال زندگی 
می کنند و به فانوس های دریایی و پاروهای 

کوچک شان می بالند. 
انبوه، نام یک روستا

روستای انبوه در استان گیالن بازمانده از 
دوران کهن و جلوه گاهی از فرهنگ تاریخی 
مردمان گیل و دیلم است. روستایی که در 
ط��ول عمر دراز خود می��راث مردم گیل و 
دیل��م را حف��ظ کرده و ای��ن روزها یکی از 
جاذبه ه��ای بکر و کم نظیر گردش��گری به 
شمار می رود. گفته می شود قدمت سکونت 
انسان در روستای )انبوه( به ۳ هزار و 5۰۰  

سال قبل از میالد می رسد. 
لنگرود حتما بروید

دوس��ت دارید هن��ر معم��اری گیالن را 
در دوره قاج��ار ببینید؟ پس یک س��فر به 
لنگرود بروید و س��ری به خانه منجم باشی 
بزنید. خانه قدیمی و زیبایی که در فشکالی 

محله لنگرود قرار گرفته نمونه کامل از هنر 
معماری ای��ن اس��تان در دوره قاجاریه به 
ش��مار می رود. این عم��ارت که عمر آن به 
اوای��ل دوره قاجار و حکومت آغامحمدخان 
می رس��د، ش��امل بیرونی، اندرونی، خلوت 

خانه، مسجد و حمام است. 
اشکورات، جایگاه جنگل ها

ت��ا به ح��ال ن��ام اش��کورات گی��الن را 
شنیده اید؟ اگر ش��هر کالچای را پشت سر 
بگذارید و به سمت رحیم آباد عزیمت کنید 
و از آنجا به قصد دیدن این سرزمین کهن و 
تاریخی عبور کنید از مسیر جنگل های بکر 
و دس��ت نخورده ای گذر خواهید کرد و در 
پیچاپیچ راهی که ش��ما را فرا می کشد. بعد 

از طی کردن مناظر دیدنی و زیبای مس��یر 
جاده، آدمی را به اوج می رساند و چشم هر 

رهگذری را به خود خیره می سازد. 
فرار به مقصد بهشت

در شمال غربی ایران، در ارتفاعات باالتر 
از 1۷۰۰متر، حد فاصل استان های گیالن 
و اردبیل، بهش��تی رویایی جا خوش کرده 

که ب��ا لطافت و سرس��بزی بکرش، عروس 
تال��ش لقب گرفته اس��ت. منطق��ه ییالقی 
شکردش��ت با آب و هوای مرطوب و خنک 
کوهس��تانی اش، این روزها یکی از بهترین 

گزینه های سفر به شمار می رود. 
رودسر، شهر تاریخ و تجارت

هفت��ه  آخ��ر  تعطی��الت  ب��رای  اگ��ر 
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برنامه ری��زی نکرده اید ما س��فر به رودس��ر 
 را ب��ه ش��ما پیش��نهاد می کنی��م. ش��هر

جلگ��ه ای- کوهس��تانی اس��تان گیالن که 
ن��ه تنها جاذبه ه��ای طبیعی زی��ادی برای 
پذیرایی از گردش��گران دارد بلکه در زمینه 
جاذبه ه��ای تاریخی ه��م حرف های زیادی 

برای تان خواهد داشت. 
دژ محکم تالش

قلع��ه لیس��ار، دژ محکم تالش باس��تان 
اس��ت. دژی ک��ه در 15کیلومتری ش��مال 
ش��هر تالش و در جنوب شهر لیسار نزدیک 
ب��ه دهکده نومندان واقع ش��ده و با بارویی 
بسیار مستحکم بر بلندای تپه ای صد متری 
و در فاصله چه��ار کیلومتری از دریای خزر 
ق��رار دارد. س��اختمان ای��ن دژ روی ی��ک 
صخره سنگی قرار گرفته و دیوارهای آن با 
اس��تفاده از سنگ یا آجر با مالت یا ساروج 

استوار شده است. 
خاکستری که کاخ شد

اگر گذرتان به ش��مال کش��ور و اس��تان 
گیالن افتاد، پیش��نهاد می کنیم س��ری به 
کاخ میان پش��ته بندر انزل��ی بزنید. بنایی 
تاریخ��ی که میان آن هم��ه جاذبه طبیعی 
می درخش��د و گردشگران را به خود جذب 

می کند. 
چشمه های شفابخش گیالن

کمتر کس��ی گیالن را با چش��مه هایش 
می شناس��د ام��ا واقعی��ت ای��ن اس��ت که 
چش��مه های آب معدنی و گرم این اس��تان 
از مواه��ب طبیع��ی گیالن اس��ت که زیر 
سلطه چشمگیر طبیعت بی مثل و مانندش 
پنهان مانده اس��ت. با این حساب، می توان 
گف��ت گیالن س��رزمین روده��ا، جنگل ها، 
چش��م اندازهای رویای��ی، س��واحل زیب��ا، 

آبشارها، تاالب ها، شالیزارها، باغ های چای، 
چشمه های آب معدنی و جاذبه های طبیعی 

بی شمار و بی نظیری است. 
غار 75میلیون ساله 

یک س��فر کوتاه ماجراجویانه به ش��مال 
کش��ور ترتیب دهی��د و چن��د روزی را در 
دش��ت ها و ارتفاع��ات گی��الن بگذرانی��د. 
توصی��ه ما برای این س��فر کوت��اه پاییزی، 

غار ۷5میلیون س��اله آویش��وی اس��ت نه 
تنه��ا قدیمی تری��ن، بلک��ه طوالنی ترین و 
اس��تثنایی ترین غ��ار گیالن هم به ش��مار 

می آید. 

علم گردانی، از ماسوله تا بیرجند
مردم ماس��وله هر سال در ماه محرم 
مراس��م س��نتی علم بن��دان را برگزار 
می کنن��د. در ای��ن مراس��م س��ادات و 
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ب��زرگان ش��هر علم های ع��زاداری را با 
آداب و رس��وم خاص��ی برپ��ا می کنند. 
ای��ن عل��م بر تن��ه یک درخ��ت جوان 
س��وار می شود که معموال سپیدار است 
و هر س��ال قبل از آغاز مراس��م با آب 
یا گالب شست وش��و داده می شود بعد 
از آن پارچه های��ی که مردم محل برای 

برطرف شدن گرفتاری ها ادامه ندارد.
قلعه تاریخی رودخان

بناه��ای تاریخ��ی همیش��ه از اهمی��ت 
خاصی برخوردار هستند و لذت دیدن این 
چنین بناهایی، حسی فوق العاده به انسان 
می دهن��د. بناهای��ی که با مش��قت فراوان 
در گذش��ته س��اخته ش��ده اند. یکی از این 
بناهای تاریخی قلعه رودخان اس��ت که در 
دوره س��لجوقی در باالی روستای رودخان 
س��اخته شده است. قلعه رودخان این روزها 
نام آش��نایی اس��ت. تعطیالت آخ��ر هفته 
آنقدر مس��افر از در و دی��وار آن باال می رود 
که 1۰۰۰ بار چهار ستون محافظ و نگهبان 

آن را می لرزاند. 
اینجا بهشت نیست

ج��اده رض��وان ش��هر به تالش درس��ت 
1۷کیلومتر مانده تا مقصد که تونل تاریک 
و س��بز جنگلی رو به روی تان می نشیند و 
جاده ای ک��ه تا اینجا از سرس��بزی چیزی 
کم نداش��ت، یک تابلوی جدید برای تان رو 
می کن��د. تابلویی که در آن دنباله جاده در 
تونل تاریک درختان بلند محو می ش��ود و 
چتری از برگ های س��بز روی سر مسافران 
س��ایه می اندازد. اشتباه نکنید اینجا بهشت 
نیست، بلکه تنها گوشه ای از جنگل گیسوم 

است. 
خشته پورد لنگرود

پل خش��تی لنگ��رود، معروف ترین بنای 
تاریخی این شهر است که محل�ی ها به آن 
»َخشته پُل« یا خشته پورد می گویند. پلی 
خش��تی و آجری که روی رودخانه لنگرود 
بنا ش��ده و قدم��ت آن به ظاهر ب��ه دوران 
فتحعلی شاه می رس��د. عده ای از محلی ها 
معتقدند که پل خش��تی لنگرود را شخصی 
به نام حاج��ی آقا پرد و به دس��تور حاجی 
آقا بزرگ منجم باش��ی، در زمان س��لطنت 
فتحعلی ش��اه س��اخته و عده ای ساخت آن 
را به زم��ان حکام کیایی گیالن منس��وب 

می شود. 
شهر گل های بنفش

لوندویل کجاست؟ نامی گمنام که شاید 
ب��رای خیلی از ما به دلیل آهنگ گفتاریش 
جذابیت داش��ته باش��د. وقتی از رش��ت به 
س��مت آس��تارا حرک��ت می کنی��د حدود 
15کیلومتر قبل از آس��تارا، تابلویی کوچک 
توجه تان را جلب می کند: به ش��هر ساحلی 
لوندویل خوش آمدید. شاید بارها و بارها از 

کنار این شهر گذر کرده باشیم. 
تی تی کاروانسرا

از زمان��ی که تی تی خان��م، عمه یکی از 
ش��اهان صفوی، تصمیم گرفت کاروانسرای 
زیبایی به نام خود بن��ا کند، بنیان یکی از 
قدیمی ترین بناهای سیاهکل گذاشته شد. 
بنایی س��نگی و آجری که تاریخ س��اخت 
آن دوران صفوی��ه اس��ت. اگ��ر گذارتان به 
آن بیفتد، می توانید س��اختمانی از س��نگ 
رودخان��ه ای، آج��ر و مالت گچ و س��اروج 
را ببینید که ورود ش��ما را ب��ه یک حیاط 
مرکزی، یک گ��ذرگاه هش��تی و دو ایوان 

کوتاه خوش آمد می گویند. 
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مع��اون گردش��گری اس��تان اردبیل به 
استفاده از قابلیت های ورزش های زمستانی 
جه��ت معرف��ی اس��تان اردبی��ل در قالب 

جشنواره های زمستانی تأکید کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و مرکز 
اطالع رس��انی اداره کل می��راث فرهنگی، 
اس��تان  گردش��گری  و  صنایع دس��تی 
اردبیل، قادر تقی زاده ب��ا بیان این مطلب 
گفت: توجه به ش��یوه های نوین بازاریابی 
به وی��ژه  گردش��گری  در  برندس��ازی  و 
گردش��گری زمستانی راهکار مفیدی برای 
توس��عه ورزش ه��ای زمس��تانی و برپایی 
چنین جشنواره هایی در این استان است. 
وی ش��یوه های بازاریاب��ی نوی��ن از جمله 
س��ایت های اینترنتی را به عن��وان یکی از 
ابزاره��ای ارتباط��ی در جذب گردش��گر 
بس��یار مؤثر عنوان کرد و گفت: با حرکت 
به س��مت بازاریاب��ی نوین گردش��گری و 
ارتب��اط با دفاتر خدمات مس��افرتی جهت 
تهی��ه پکیج ها در راس��تای ت��داوم برپایی 
ورزش های زمس��تانی که اساس و شالوده 
جش��نواره های زمستانی در استان هستند 
می توان ضمن خروج گردش��گری اس��تان 
از فصلی بودن، به فعال س��ازی تاسیس��ات 
گردشگری استان در زمستان اقدام کرد. 

ای��ن مق��ام مس��ئول برگزاری س��ومین 
جشنواره گردشگری زمس��تانی را ظرفیت 
عظی��م اس��تان در معرف��ی توانمندی ه��ا 
زمس��تانی  گردش��گری  پتانس��یل های  و 

س��رعین توصی��ف ک��رد و افزود: اس��تان 
اردبیل با دارابودن کوه س��بالن که منشاء 
11۰ چش��مه آب  درمانی گرم و سرد، 12 
مجتمع آب درمانی مدرن  است و همچنین 
پیست اسکی آلوارس، تله  کابین حیران، پل 

معلق مشگین  شهر و صدها ابنیه تاریخی و 
باس��تانی یک ظرفیت بی نظیر را در کشور 
مهیا کرده است که زیرساخت های ارتباطی 
مناس��بی را برای حضور گردشگران در این 

استان می طلبد. 

وی اجرای برج��ام را فرصت طالیی برای 
توسعه گردشگری کشور و استان اردبیل و 
حضور گردشگران از طریق تورهای داخلی و 
خارجی در استان به ویژه شهرستان سرعین 
دانست و اظهار داش��ت: با استانداردسازی 

تاسیس��ات گردش��گری و معرفی شایسته 
جاذبه های گردش��گری استان می توانیم در 
قالب تور میزبان هزاران گردشگر داخلی و 

خارجی در استان باشیم. 
تق��ی زاده ب��ا بی��ان اینک��ه مختص��ات 
جغرافیای��ی تمامی جاذبه ه��ای تاریخی و 
طبیعی و تاسیس��ات گردشگری در سطح 
اس��تان در قال��ب ق��رارداد تعیین ش��ده و 
ضمن تهیه 21 نقشه استانی، شهرستانی و 
مراکز شهرستان، تمامی مختصات در قالب 
 google mapو google earth  درج 
خواهد ش��د، افزود: تهیه نرم اف��زار معرفی 
جاذبه های گردشگری در قالب گوشی های 
اندرویدی از دیگر اقدامات در دست اجرای 

این اداره کل است. 
معاون گردشگری استان در پایان ضمن 
تش��کر و قدردان��ی از هم��کاری فرمان��دار 
شهرس��تان سرعین به عنوان رئیس و جامع 
مرک��ز اقامتی به عن��وان دبیر جش��نواره و 
مس��ئوالن اس��تانی و شهرس��تان سرعین 
ب��رای برگ��زاری ای��ن جش��نواره به همت 
بخش خصوص��ی و جوام��ع و انجمن ه��ای 
صنف��ی اس��تان، اظهار امی��دواری کرد که 
این جش��نواره در س��ال های آتی نیز ادامه 
داش��ته و از هم اکن��ون به منظ��ور افزایش 
بازدهی جش��نواره، نس��بت به هماهنگی با 
فدراس��یون های ورزش��ی جه��ت برگزاری 
مس��ابقات مل��ی ورزش های زمس��تانی در 

سطح استان اقدام شود. 

معاون گردشگری استان در جشنواره زمستانی سرعین تاکید کرد 

استفاده از قابلیت های ورزش های زمستانی برای معرفی استان اردبیل
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اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان گفت: 
براساس توافق انجام شده با سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
تصویب ش��ده تا این اس��تان ک��ه تاکنون 
ناشناخته مانده به عنوان مقصد گردشگری 
داخلی و خارجی س��ال ۹۶ در نظر گرفته 
ش��ود. به گزارش ایرنا، علی اوسط  هاشمی 
دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه 
سیس��تان و بلوچس��تان در زاهدان اظهار 
ک��رد: ب��رای تبدیل این اس��تان به مقصد 
گردش��گری باید زیرس��اخت های الزم در 

سال آینده مهیا شود. 
وی ادامه داد: سیس��تان و بلوچس��تان 
مکان ه��ای دیدنی بس��یاری دارد که نظر 
ه��ر گردش��گر داخل��ی و خارج��ی را به 
خود جلب می کند. اس��تاندار سیس��تان و 
بلوچس��تان اف��زود: روس��تای گوردیم در 
کنارک یکی از مکان های بدیع گردشگری 
محس��وب می شود که فردی خارجی برای 
س��رمایه گذاری در آن مبل��غ 2۰۰میلیون 

دالر پیشنهاد داده است. 
هاش��می تصریح کرد: اصحاب رس��انه و 
فعاالن فرهنگی و گردش��گری سیستان و 
بلوچستان باید از روش های مختلف مانند 
ایجاد گروه های تلگرامی، این اس��تان را به 
کش��ور معرف��ی کنند. وی با اش��اره به رد 
الیحه مناطق آزاد در صحن علنی مجلس 
ش��ورای اسالمی خاطر نش��ان کرد: دولت 
یازدهم برای تصویب منطقه آزاد سیستان 

به عه��د خود وفا ک��رد و آن را تا مجلس 
ش��ورای اس��المی پیش برد اما این الیحه 

رأی نیاورد. 
وی بی��ان ک��رد: دولت در نظر داش��ت 
تا ش��ش منطق��ه آزاد را معرف��ی کند اما 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی این 
می��زان را به ح��دود ۸۰ منطق��ه افزایش 
دادند. وی اظهار کرد: البته سیس��تان در 
نهای��ت به منطقه آزاد تبدیل خواهد ش��د 
و هم اینک مدیر آن نیز مش��خص ش��ده 

و کارهای مقدماتی در حال انجام است. 
استاندار سیس��تان و بلوچستان با اشاره 
به باز ش��دن فضای اقتصادی کش��ور ادامه 
داد: تمام زمینه های الزم برای ش��کوفایی 
اقتصادی اس��تان در فض��ای جدید حاکم 

ب��ر کش��ور مهیا ش��ده اس��ت. هاش��می 
تصریح کرد: ۶۰۰ میلی��ارد دالر اعتبار در 
ق��رارداد امضا ش��ده با کش��ور چین برای 
1۰ س��ال کش��ور درنظر گرفته ش��ده که 
نام سیستان و بلوچس��تان ه��م در بندهای 

مختلف این قرارداد به چشم می خورد. 
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: ه��م این��ک 
شرکت های خارجی از جمله ژاپن، اتریش 
و چین برای سرمایه گذاری در سیستان و 
بلوچستان اعالم آمادگی کرده اند. هاشمی 
بیان کرد: توس��عه کش��ورهای همجوار از 
جمله پاکس��تان سبب خوش��حالی ایران 
اس��ت و برای این امر کمک ه��ای الزم از 

سوی جمهوری اسالمی انجام می شود. 
وی اظه��ار داش��ت: ۳ ه��زار کیلومت��ر 
اتوبان ش��ش بانده تا ۸۰ کیلومتری استان 
سیستان و بلوچستان در قرارداد امضا شده 
بین چین و پاکس��تان در خاک پاکستان 
احداث می ش��ود که این موضوع می تواند 
کم��ک بزرگی برای اتصال ایران به این دو 

کشور باشد. 
اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان گفت: 
براساس توافق انجام شده، اولویت نخست 
دول��ت در احداث راه آهن ب��ه خط چابهار 
به مش��هد تعلق دارد. هاش��می ادامه داد: 
هم اینک در کارگاه احداث راه آهن چابهار 
به مشهد در جنوب سیستان و بلوچستان 
حدود 1۷۰۰ نفر مش��غول به کار هستند. 
اس��تاندار سیس��تان افزود: افزایش تخلیه 

استاندار:

سیستان و بلوچستان مقصد گردشگری سال 96 خواهد بود
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و بارگی��ری در بن��در چابه��ار از ظرفیت 
2.5 میلیون ت��ن کنونی به ۸.5 میلیون تن 
از برنامه های دولت برای توسعه آن است. 
وی تصری��ح کرد: برای بهبود و توس��عه 
وضعیت سواد مردم سیستان و بلوچستان 
در س��ال ج��اری بی��ش از ۳ ه��زار معلم 
به ص��ورت حق التدریس، خری��د خدمت، 
رس��می و پیمانی در این اس��تان مشغول 
ب��ه کار ش��دند. هاش��می اضافه ک��رد: با 
پیگیری ه��ای انجام ش��ده در 12 منطقه 
در جنوب سیس��تان و بلوچستان که فاقد 
مدارس علوم پایه بودند، این مدارس دایر 

شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: ه��م اینک طرح 
عظیم آبرس��انی به 4۶ ه��زار هکتار زمین 
زراع��ی از طریق لوله به مزارع سیس��تان 
در هفت منطقه فعال شده است. استاندار 
سیستان و بلوچستان گفت: ضریب امنیت 
این اس��تان ش��رایط بس��یار مطلوبی دارد 
که این موضوع س��بب جذب س��رمایه به 
این منطقه می ش��ود. هاش��می بیان کرد: 
به دلیل وج��ود تحریم ها و کاهش قیمت 
نفت، فش��ار زیادی به دولت وارد شده بود 
اما با این حال هیچ یک از طرح ها غیر فعال 
نش��د و هم اینک پس از لغو تحریم ها این 

طرح ها سرعت گرفته است. 
وی اظهار کرد: هم اینک طرح گاز رسانی 
ح��ال  در  بلوچس��تان  و  سیس��تان  ب��ه 
 انج��ام اس��ت و ورق های آن نی��ز به مبلغ 
4۰ هزار میلی��ارد ری��ال خری��داری و در 
کارخانه س��اوه در حال تبدی��ل به لوله و 
انتقال به استان اس��ت. نماینده دولت در 
اس��تان اف��زود: ادامه طرح مس��کن مهر از 

برنامه ه��ای دولت یازدهم اس��ت و به این 
منظ��ور وام مربوط ب��ه آن از 25۰ میلیون 
ری��ال به ۳۰۰ میلیون ری��ال افزایش یافته 
اس��ت. وی تصریح کرد: بافت های فرسوده 
شهرهای زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر 

قرار شده باز آفرینی شوند. 
بلوچس��تان  و  سیس��تان  اس��تاندار 
خاطر نش��ان کرد: دبیرخانه ملی بازآفرینی 
بافت های فرس��وده در س��ال آینده نیز در 
اس��تان مستقر خواهد ش��د. هاشمی بیان 

ک��رد: هم اینک برای اح��داث چهار واحد 
پتروشیمی در سیستان و بلوچستان مجوز 
گرفته ش��ده و کلنگ اح��داث یکی از آنها 

نیز به زمین خورده است. 
وی افزود: بازارچه ه��ای مرزی تا جایی 
ک��ه کش��ور مقابل توان فعالی��ت در آن را 
داش��ته باش��د حمای��ت می ش��ود و برای 
رسمی ش��دن بازارچه های مرزی ریمدان 
و پیش��ین نیز موافقت کش��ور پاکس��تان 
گرفته ش��ده است. وی ادامه داد: سیستان 

و بلوچس��تان با تولید 25 هزار تن گوشت 
یک��ی از قطب های تولید گوش��ت کش��ور 
محس��وب می ش��ود و دام مرب��وط به این 
کار را از طری��ق مرزه��ا و بازارچه ها وارد 
می کنند. وی با اشاره به انتخابات پیش رو 
تصریح کرد: انتخابات جنس مردمی دارد 
و هیات ه��ای اجرای��ی نی��ز زایی��ده افکار 

عمومی یک جامعه هستند. 
بلوچس��تان  و  سیس��تان  اس��تاندار 
خاطر نشان کرد: هیات های اجرایی متولی 

اصلی انتخابات و دولت پش��تیبان این امر 
است. هاش��می اظهار کرد: تدارکات الزم 
ب��رای برگ��زاری انتخاب��ات در سیس��تان 
و بلوچس��تان انج��ام ش��ده و امیدواری��م 
ش��اهد حضور حداکثر مردم باش��یم. وی 
گف��ت: برج��ام ی��ک فرصت ب��زرگ برای 
ایران اس��المی اس��ت. هاش��می با تبریک 
دهه مبارک فج��ر تصریح کرد: برنامه ها و 
طرح های زیادی در دهه فجر در سیستان 

و بلوچستان افتتاح و اجرا می شود. 
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ب��ه احتمال زیاد ب��رای اینکه ی��ک روز تعطیل را به 
نحوی ش��اد و مفرح بگذرانیم، انتخ��اب خیلی ها رفتن 
کنار رودخانه، برکه یا دریاچه اس��ت که س��اعاتی را با 
آرامش و تکاپوی حیواناتی که در اطراف این دریاچه ها 
زندگی می کنند، س��پری کنند. اما مطمئنا این دریاچه 
را هرگز به عنوان مقصد سفر انتخاب نخواهید کرد چرا 

که با مومیایی ها مواجه می شوید. 
این دریاچه از ترس��ناک ترین مناطق تانزانیا اس��ت و 
به دلیل شرایط خاصی که دارد پرندگان و حیواناتی را 

که در اطرافش وجود دارند، به مومیایی تبدیل می کند. 
این دریاچه تشکیل ش��ده از خاکسترهای آتش فشانی 
اس��ت و جالب بدانی��د که در زمان قدی��م مصری ها از 
همی��ن مواد ب��رای مومیایی ک��ردن فراعنه اس��تفاده 
می کردن��د. حت��ی نامگذاری این دریاچ��ه هم به دلیل 
ترکیب طبیعی موجود در دریاچه است. این دریاچه از 
کربنات سدیم با کمی بی کربنات سدیم، تشکیل شده و 

این جا به معنی خاکستر آتشفشانی است. 
حیوانات س��اکن ای��ن دریاچه به طرز مش��کوک 

و عجیب��ی زمانی ک��ه در آب این دریاچ��ه می افتند، 
می میرند. هیچ کس حتی محلی های این منطقه هم 
توجیه��ی برای این موضوع ندارند، اما عده ای اعتقاد 
دارند که آب این دریاچه مثل یک آینه این حیوانات 
و پرن��دگان را گی��ج می کند و مثل زمانی اس��ت که 
پرنده ای به شیش��ه ای برمی خ��ورد و می میرد. دلیل 
دیگ��ری هم که وجود دارد این اس��ت که با توجه به 
ترکیبات این دریاچه، دریاچه های نمکی روی سطح 
آب این دریاچه تش��کیل می شوند و پرنده هایی مثل 

فالمینگوها که به دنبال محیطی روی آب هس��تند، 
روی این سطوح می نشینند و همین باعث مرگ شان 
می ش��ود چرا ک��ه با تماس با س��طح آب خیلی زود 
می میرن��د و بدن آنها نمک س��ود می ش��ود و برای 
همیش��ه باقی می ماند و فاسد نمی شوند و در اطراف 
و س��طح این دریاچه ق��رار دارند ت��ا زمانی که باد یا 
باران و سیل آنها را حرکت دهد. جنازه این حیوانات 
گاهی در س��احل دیده می شود؛ درحالی که بدن شان 

کامال سالم است. 

دریاچه ای که حیوانات را مومیایی می کند
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در شرایطی که هوا به سرعت عوض می شود و درجه 
ح��رارت ه��م نزدیک صف��ر و برف هم کم اس��ت و در 
برنامه های کوتاه مدت یا شرایطی که باید کمپ را سریع 
برپا کرد، مطمئنا چادر بهترین وس��یله است. در وسط 
روز و زمانی که خورش��ید در پش��ت ابرها پنهان است، 
حرارت درون چ��ادر می تواند 22 تا 2۸درجه گرم تر از 

هوای بیرون باش��د. تحت این شرایط می توان لباس و 
کیسه خواب خیس را خش��ک کرد. پناهگاه هایی که از 
برف درست می شوند، مثل غار برفی و ایگلو جهت برپا 
شدن به زمان بیش��تر و مهارت و تالش احتیاج دارند، 
ام��ا از طرفی قوی تر، جادارتر و حت��ی در هوای خیلی 

سردهم گرم هستند.

برپایی چادر در زمس��تان: محل برپای��ی چادر را به 
دور از نقاط خطرناکی مانند ش��کاف یخی، مسیر بهمن 
یا نقاب ها انتخاب کنید. ش��کل وزش ب��اد را در منطقه 
بررس��ی کنید، اگر برف مانند سنگ سخت است یا در 
س��طح زمین ش��کل هایی از برف درست شده است، به 
معنی بادخیز بودن منطقه اس��ت. اما اگر منطقه حاوی 

برف پودری یا ش��ل است به منزله آن است که منطقه 
از باد در امان اس��ت یا برف های جمع ش��ده توسط باد 
به آنجا آورده شده اند. یک منطقه گود در برف پودری، 
می تواند پناهگاه خوبی از دس��ت باد باش��د ولی شاید 
مجبور باش��ید که برف روی چ��ادر را مرتبا پاک کنید. 

محل انتخابی حتی المقدور مسطح باشد. 

کمپ زدن در برف
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برف کوبی کنید

منطق��ه ای را ک��ه چادر روی آن ق��رار خواهد گرفت 
کامال برف کوبی کنید تا سطح منطقه بتواند وزن چادر 
و متعلق��ات را تحم��ل کند و بتوانی��د بندهای چادر را 
در برف بکوبید. صاف کردن و مس��طح ساختن محوطه 
زی��ر چادر از لیزخوردن افراد در طول ش��ب جلوگیری 
می کند و به این وس��یله از نقاط برجس��ته سطح زمین 
خالص می ش��وید. اهمی��ت این نکته زمانی اس��ت که 
تصمیم داش��ته باشید چند ش��بی را در آن محل به سر 
ببرید. چراکه برف زیر چادر بعد از شب اول مانند سنگ 
سفت می ش��ود و هر برجستگی در سطح آن به صورت 
ی��خ زده در می آی��د. یک بیل با صفح��ه ای چهارگوش 
برای تس��طیح محل چادر وسیله خوبی است. کوبیدن 
برف منطقه با »کفش های برف« باعث فش��رده ش��دن 
سطح برف می شود. اسکی نیز وسیله خوبی برای صاف 
کردن است. اگر س��طح زیر چادر کمی شیب دار است، 
طوری بخوابید که سر ش��ما در باالی شیب باشد. بعد 
از برپا کردن چادر، حفره ای به عمق ۳۰س��انتی متر در 
جلوی چادر ایجاد کنید. افراد می توانند هنگام بس��تن 
یا ب��از کردن گت��ر و در آوردن کفش های خود، راحت 
در چادر بنش��ینند و پاه��ای خود را در این گودال قرار 
دهند. وس��ایل پخت و پز و اجاق آش��پزی را هم در آن 

طرف این گودال قرار دهید. 
چراغی دور از بوران

در ه��وای توفان��ی ای��ن گ��ودال محل خوب��ی برای 
محافظت چراغ از ش��ر باد است و به کوهنوردان اجازه 
می ده��د هنگامی که در کیس��ه خواب خود هس��تند، 
کمی به جلو بخزند و آشپزی خود را انجام دهند. داالن 
رودی چادر را می توان روی این گودال برقرار کرد. اگر 
چ��ادر در معرض باد اس��ت، دور آن دیوار هایی از برف 
ایج��اد کنید. این دیوار )که باید بین 1 تا 2متر باش��د( 
را در ه��ر نقطه ای در پیرامون چادر می توانید درس��ت 
کنید تا جلوی برخ��ورد باد به چادر را بگیرد. هرچقدر 
دی��وار بلندتر باش��د باید آن را دورتر از چادر درس��ت 

ک��رد. مثال یک دی��وار یک متری باید ی��ک متر هم از 
چادر فاصله داش��ته باشد. این کار به این دلیل صورت 
می گیرد که باد در قس��مت پناهگاه دیوار، برف زیادی 
را انبار خواهد کرد و این منطقه خیلی سریع پرخواهد 
شد. ساده ترین و سریع ترین راه برپا کردن دیوار، کندن 
بلوک های برفی با اس��تفاده از اره برفی یا قسمت نوک 
بی��ل و ق��رار دادن آنها روی هم اس��ت. در زمان توفان 
باید هر چند وقتی س��قف چادر را از برف پاک کرد. در 
اغلب توفان ها مس��ئله مهم برفی که از آسمان می بارد 

نیس��ت، بلکه برفی اس��ت که توسط باد آورده می شود. 
در قس��مت پناه��گاه دیوار و چادر، باد ب��رف زیادی را 
جم��ع خواهد کرد. در چادری که حتی تا نیمه در برف 
فرورفته اس��ت، خطر خفگی وجود دارد، مخصوصا که 

درون آن پخت و پز هم در جریان باشد. 
برف ها را پایین بریزید

ع��الوه بر این، جمع ش��دن ب��رف زی��اد روی چادر 
می تواند باعث شکسته شدن تیرک ها یا فروریختن کل 
چادر بش��ود. به طور منظم س��عی کنید که برف جمع 

شده روی دیوارهای چادر را بتکانید و با بیل برف هایی 
که در قس��مت تماس  پوش دوم با برف هستند را پاک 
کنید تا هوا بتوان��د بین  پوش بیرونی و چادر در جریان 
باش��د. دقت کنید که به هنگام برف روبی با صفحه بیل 
خ��ود چادر را پاره نکنید. وزن زیاد برف می تواند باعث 
پاره شدن  پوشش نایلونی چادر شود. در توفان های قوی 
و دراز مدت، چادر می تواند در برف جمع ش��ده به دور 
آن گم شود. شاید هم مجبور شوید که چادر را از محل 

فعلی آن به روی سطح برف های جدید منتقل کنید. 
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ش��هرهای توریستی زیادی در سراس��ر جهان وجود 
دارد که وسوس��ه س��فر به آنها قلب گردش��گران را به 
تپش می اندازد. در این گ��زارش برخی از معروف ترین 
ش��هرهای توریس��تی جهان ک��ه براس��اس رتبه بندی 
توریست ها و نیز میزان گردشگرانی که هر ساله از آنها 

بازدید می کنند معرفی شده است. 

پاریس، فرانسه
پاریس نخستین و محبوب ترین انتخاب توریست ها در 
سراسر جهان اس��ت. پاریس یکی از شهرهای پیشروی 
جه��ان در زمینه های اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاس��ت، 
تحصیل، تفریحات، مد و علم اس��ت. پاریس را در کنار 
لندن، توکیو و نیویورک، ابرش��هرهای جهان می نامند. 

خیابان ش��انزلیزه، خیاب��ان قرن هفدهم��ی پاریس با 
درختان زیبای حاش��یه خود یکی از جذاب ترین نقاط 
گردشگری در دنیا محس��وب می شود. برج ایفل نیز از 

مهم ترین مکان های دیدنی پاریس به شمار می رود. 
نیویورک،  آمریکا

نیوی��ورک دومین انتخاب توریس��ت ها در سراس��ر 

جهان و پرجمعیت ترین ش��هر ای��االت متحده آمریکا 
اس��ت. مجس��مه آزادی مهم تری��ن نم��اد این ش��هر 
اس��ت. پارک مرکزی نیویورک محلی اس��ت که شاید 
گران قیمت تری��ن زمین های ش��هر نیوی��ورک دور تا 
دور آن قرار دارند. س��الن اپرای متروپولیتن نیویورک 
یکی از دوازده موسس��ه بزرگ فرهنگی مرکز هنرهای 

معروف ترین شهرهای توریستی جهان
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نمایش��ی لینکلن در نیویورک اس��ت. اما بس��یاری از 
گردش��گران روز را در می��دان تایمز یا تایمز اس��کویر 
و نمایش ه��ای خیابان برادوی س��پری می کنند. بازار 
ب��ورس نیوی��ورک، بزرگ ترین بازار ب��ورس جهان در 
معامالت دالری اس��ت که در خیابان وال استریت قرار 
دارد. مرکز اصلی س��ازمان ملل متحد نیز در کالنشهر 

نیویورک قرار دارد. 
 رم، ایتالیا

ش��هر رم سومین مقصد گردش��گری در جهان است. 
رم پایتخ��ت ایتالیا و منطقه التزیو اس��ت. رم در کنار 
رودخان��ه توره و در نزدیکی دریای مدیترانه قرار گرفته 
اس��ت. کش��ور واتیکان که کوچک ترین کش��ور جهان 
است در درون این ش��هر قرار گرفته است. چینه چیتا 
استودیوی فیلمسازی افسانه ای شهر رم است و بقایای 
کولوسیوم، آمفی تئاتر معروف رومی نیز در همین شهر 

قرار دارد. 
لندن، انگلستان

مقص��د  و چهارمی��ن  انگلس��تان  پایتخ��ت  لن��دن 
تفریحی برای توریست هاس��ت. این شهر بزرگ ترین و 
پرجمعیت ترین ش��هر در بریتانی��ا و بزرگ ترین ناحیه 
ش��هری از نظر مساحت در اروپا اس��ت. شهر لندن در 
کن��ار رود تایمز قرار دارد و قدمتی 2 هزار س��اله دارد 
که تاریخ س��اخت آن به دوران روم باستان برمی گردد. 
لن��دن چهار مکان باس��تانی مهم دارد ک��ه در منطقه 
وست مینیس��تر ق��رار گرفته ان��د. این اماک��ن عبارتند 
از: کلیس��ای باس��تانی مارگارت، برج لندن، روس��تای 

گرینویچ، کاخ و باغ سلطنتی. 
استانبول، ترکیه

استانبول هش��تمین مقصد تفریحی برای توریست ها 
در سراس��ر جهان، بزرگ ترین ش��هر و مرکز فرهنگی و 
تاریخی ترکیه اس��ت. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را 
جدا می کند و اس��تانبول تنها ش��هر بزرگ جهان است 
که در دو قاره قرار دارد. این کالنشهر به عنوان پایتخت 
فرهنگ اروپا در سال 2۰1۰ انتخاب شده است. مسجد 
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ایاصوفیه و مسجد س��لیمانیه و برج دختر در استانبول 

از مکان های دیدنی در سفر ترکیه به شمار می رود. 
ماکائو، چین

ماکائو یکی از 1۰ انتخاب اول توریست ها در سراسر 
جهان اس��ت. این ش��هر که تا چندی پی��ش یکی از 
مس��تعمره های کش��ور پرتغال بود، مانند هنگ کنگ 
از بنادر آزاد اداری - تجاری چین محس��وب ش��ده و 
ب��ا نام منطقه مدیریتی ویژه ش��ناخته می ش��ود. این 
شبه جزیره مس��احتی بالغ بر ۳1کیلومتر مربع داشته 
و جمعیت��ی حدود ۶24هزار نفر را در خود جای داده 
اس��ت.  نژاد ۹5درصد ماکائویی ها چینی و بقیه مردم 
این شهر بیش��تر دورگه چینی-پرتغالی هستند. دین 
نیم��ی از مردم ماکائ��و بودایی، 15درص��د کاتولیک 
و ۳5درص��د جمعیت نی��ز دین های دیگ��ری دارند. 
کانتونی زبان اکثریت مردم ماکائو است؛ البته هوکین 
و مانداری��ن و تا حدودی پرتغالی نیز رواج دارد. برای 
ورود ش��هروندان بسیاری از کشورهای جهان از جمله 
ایران نیازی به اقدام برای اخذ ویزا وجود ندارد و شما 
می توانید در هنگام ورود ب��ه ماکائو با توجه به ملیت 

خود ویزای موقت دریافت کنید. 
آتن، پایتخت یونان

آتن پرجمعیت ترین شهر یونان و پایتخت این کشور 
است. این شهر که جمعیتی حدود ۳میلیون و 12۰هزار 
نف��ر را در خ��ود ج��ای داده اس��ت، در نزدیکی خلیج 
سالونیک قرار دارد. آتن پایتخت اساطیری یونان و مهد 
تمدن غرب، ش��هری است ۳هزار ساله که نام خود را از 
کلم��ه یونانی آتنا به معنای الهه عق��ل و خرد برگرفته 
اس��ت. این ش��هر زادگاه س��قراط، افالطون، ارس��طو، 
دموستون و دیگر فالسفه یونانی است. آتن شهری زیبا 
و تماش��ایی و پر از باغ های سرسبز و پارک های دیدنی 

است. 
کیوتو، ژاپن

کیوتو یکی از بزرگ ترین ش��هرهای ژاپن با جمعیتی 
حدود یک و نیم میلیون نفر است. این شهر در گذشته 
پایتخت ژاپن نیز بوده است. به تازگی این شهر توانسته 

از نظر توریستی زبانزد گردشگران و مسافران ژاپن شود. 
در مس��ابقه ساالنه بهترین های جهان که در بخش های 
مختلف��ی از جمل��ه بهتری��ن هت��ل، بهتری��ن خطوط 
هواپیمایی. بهترین جزایر و مقاصد گردش��گری برگزار 
ش��د، ش��هر کیوتو توانس��ت بهترین مقصد گردشگری 

براساس رأی توریست ها را به دست آورد. 
بارسلون، اسپانیا

بارس��لون به لحاظ اهمی��ت در امور مال��ی، تجاری، 
رسانه، س��رگرمی، هنر، بازرگانی بین المللی، آموزش و 
گردشگری یک شهر جهانی است. بندر بارسلونا یکی از 
مهم ترین بنادر اروپا در دریای مدیترانه است. بارسلون 
از لحاظ ش��مار بازدیدکنن��ده در رده دوازدهم جهان و 
چهارمین شهر اروپا قرار دارد و ساالنه میزبان 5میلیون 
توریس��ت از سراس��ر جه��ان اس��ت. بارس��لون دارای 
موزه های زیادی اس��ت که موضوع��ات و محدوده های 

مختلفی را پوشش می دهند. 
هنگ کنگ، چین

هنگ کنگ یا ش��هر آس��مان خراش ها منطقه ای 
اس��ت که در ش��رق دلتای رودخان��ه مروارید قرار 
گرفته و از سوی شمال با استان گوآنگدونگ چین 
و از س��وی جن��وب با دریای چی��ن جنوبی هم مرز 
اس��ت. در حال حاضر جمعیت هنگ کنگ ش��امل 
۹۳.۶درص��د از قومیت چینی اس��ت. جزیره النتائو 
بزرگ تری��ن جزیره در هنگ کنگ اس��ت که دارای 
مناظ��ر طبیعی زیبا و س��واحل خیره کننده زیادی 
است. قلعه ویکتوریا یکی از دیدنی های هنگ کنگ 
برای مس��افرانی اس��ت که می خواهند یک تجربه 

منحصر به فرد داشته باشند. 
استکهلم، سوئد 

ونیز شمال اروپا یا مرکز نوبل، مهم نیست استکهلم 
را ب��ا چه نام��ی بخوانید؛ این ش��هر به ق��دری جاذبه 
دارد ک��ه هر گردش��گری را در نگاه اول عاش��ق خود 
می کند. ونیز شمال اروپا یا مرکز نوبل، پایتخت سوئد 
از 14جزیره تشکیل ش��ده که به وسیله 5۷پل به هم 

متصل می شوند. 
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صنع��ت گردش��گری یک��ی از عوامل رش��د و رونق 
اقتصادی کشورها محس��وب می شود، اما در عین حال 
هجوم بیش از حد گردش��گران می توان��د مخاطرات و 
چالش هایی جدی برای محوطه های تاریخی ایجاد کند. 
به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی 
به چهار محوطه تاریخی ثبت ش��ده در فهرست میراث 
جهانی یونس��کو پرداخته که به س��بب حضور بیش از 
ظرفیت گردش��گر، با چالش هایی اساسی دست و پنجه 

نرم می کنند. 
ماچوپیچو، پرو

معروف تری��ن محوط��ه تاریخ��ی در ای��ن فهرس��ت  
»ماچوپیچو«، ش��هر گمش��ده اینکاها است که از قطع 
درخت��ان ، مدیری��ت نامناس��ب فاض��الب  و تاخت وتاز 
کش��اورزی به س��توه آمده، اما هنوز در فهرست میراث 
در معرض خطر یونس��کو قرار نگرفته  است. متخصصان 
پرویی زنگ خطرهای دیگری را نیز به صدا درآورده اند 
و معتقدند دود ماش��ین ها و جاپاهای بی ش��مار در این 
منطقه می تواند عملکردی مش��ابه به یک زلزله کوچک 
داشته باشد و منجر به فروریختن معابد و دیگر سازه ها 
ش��ود. بازدید روزانه 25۰۰ نفر از  »ماچوپیچو« ظاهرا 

بسیار فراتر از ظرفیت ایمن این محوطه است. 
اوموری، ژاپن

این ش��هر در غرب کشور ژاپن براساس اعالم شورای 
جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی دارای ارزش جهانی 
برجسته ای نیس��ت. تنها جاذبه این منطقه یک معدن 
متروکه نقره است و در کنار مهمانخانه هشت تخت خوابه 
در این ش��هر هیچ زیرساخت گردش��گری ایجاد نشده 
اس��ت. اما با البی گس��ترده مقامات ژاپنی این محوطه 
در س��ال 2۰۰۷ به فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو 

راه یافت. یک س��ال بعد یک میلیون گردش��گر به این 
منطق��ه هجوم آوردند و س��بک زندگی آرام س��اکنان 
بوم��ی را درهم شکس��تند. یکی دیگ��ر از محوطه های 
جنجالی در کش��ور ژاپن که س��ال گذشته جهانی شد ، 
کارخانه ه��ا و معادن انقالبی صنعتی در  »میجی« بود. 
ده ه��ا هزار زندان��ی جنگی کره ای ، چین��ی و متحدین 
مجب��ور بودند در ای��ن محوطه کار کنن��د و به همین 
دلیل رس��انه های چینی ثبت این منطقه در فهرس��ت 
جهانی یونس��کو را نوعی کمک به ژاپن برای پوشاندن 
خشونت های جنگی اش در دوران گذشته قلمداد و آن 

را محکوم کردند. 
لیجیان، چین

ش��هر ۸۰۰ س��اله  »لیجی��ان« در می��ان تبلیغات 
گسترده در س��ال 1۹۹۷ وارد فهرست میراث جهانی 
یونس��کو شد و امروزه یکی از پربازدیدترین جاذبه های 
گردش��گری چی��ن محس��وب می ش��ود. غیربومی ه��ا 
ب��ا س��رمایه های بیش��تر وارد این منطقه ش��دند و با 
جمعی��ت عمدت��ا از اقلیت  قومی ش��هر دچ��ار چالش 
ش��دند ، بومی هایی که معتقدند در حال از دست دادن 
هویت شان هس��تند. در دهه اول سال 2۰۰۰ میالدی 
بسیاری از خیابان های ساخت قدیم شهر تا ۹۰ درصد 
در اختی��ار افراد تازه وارد قرار داش��ت. ش��هری که تا 
پیش از ثبت جهانی حدود 15۰ هزار نفر بازدیدکننده 
در سال داشت، سه سال بعد میزبان 2.۸ میلیون نفر و 
سال گذشته پذیرای 1۶ میلیون گردشگر بود. فرهنگ 
محلی با رویکرد کامال توریس��ت محور تضعیف ش��ده 
اس��ت. خانه های جدید ش��هر همگی بازسازی شده اند 
و تمامی قس��مت تاریخی شهر از سال 1۹۹۶ تاکنون 

نابود شده است. 

وقتی گردشگران میراث جهانی را به ستوه می آورند

مون سن میشل، فرانسه
این جزیره کوچک با صومعه ای ش��گفت انگیز نخس��تین میراث ثبت ش��ده کشور فرانس��ه در یونسکو است. این 
جزیره که یک مقصد گردش��گری زیارتی در قرون وس��طی بوده، در طول سال ها دستخوش تغییرات فراوانی شد 
و حتی در زمان انقالب فرانس��ه به عنوان زندان اس��تفاده می شده اس��ت. مون سن میشل با جمعیتی حدود 5۰ نفر 
و مس��احت 1۰۰هکتاری س��االنه مورد بازدید 2.۸میلیون نفر قرار می گیرد و خیابان های باریک و قرون وسطایی 

جزیره مملو از گردشگرانی است که کافه ، رستوران و مغازه های بدون تعطیلی جزیره را گشت می زنند. 

ضمیمه شمــاره  439ضمیمه شمــاره  439 یکشنبه 18 بهمن 1394یکشنبه 18 بهمن 1394



23 www.forsatnet.ir سفروگردشگری ضمیمه شمــاره  439ضمیمه شمــاره  439 یکشنبه 18 بهمن 1394یکشنبه 18 بهمن 1394



24www.forsatnet.irضمیمه شمــاره  439ضمیمه شمــاره  439سفروگردشگری یکشنبه 18 بهمن 1394یکشنبه 18 بهمن 1394



 سـال د وم- شماره 438
w w w .  f o r s a t n e t .  i r

حقوق و تجارت
Sat.  6 Feb 2016 - 1437 شنبه -17 بهمن 1394 -26 ربیع الثانی

ضمیمه

18

20

20

 اولین خودروی تمام برقی دارای پنل 
خورشـیدی کشـور با مصوبه و مجوز 
رسـمی هیـأت دولـت، جهـت انجام 
تحقیقات و سـاخت شـارژر سـریع 
آن از انـرژی های پـاک تجدیدپذیر 

)خورشـیدی و بـادی( توسـط شـرکت توزیع نیـروی برق 
آذربایجان شـرقی به عنوان یک شـرکت سـبز وزارت نیرو 
وارد کشـور شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  این خودرو 
با نام لیف ) LEAF ( ساخت شرکت نیسان ژاپن بوده و یکی 
از پرفروش ترین خودروی های برقی در سـطح جهان است. 
این خودرو با هر بار شـارژ، قادر به طی مسافتی به طول 127 
کیلومتر بوده و به عنوان یک خودروی سـبز معرفی شده در 
جهـان، فاقـد هرگونه آلودگی هوا و صدا می باشـد. به گفته 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، هدف 
از ایـن اقـدام، بر اسـاس مجوزهای اخذ شـده ضمن ترویج 
فرهنگ اسـتفاده از انرژی پاک، انجام مطالعات برای بررسی 

تأثیرات آتی ایستگاه های تولید برق، شارژرهای سریع 
و انبوه این خودروها بر روی شبکه های برق شهری...

رئیس کل دادگستری استان تهران 
گفـت: دادگسـتری اسـتان تهران 
عالوه بر مسـئولیت رسـیدگی به 
امـور قضایـی حـوزه جغرافیایـی 

بـه  رسـیدگی  مسـئولیت  خـود، 
بسـیاری از پرونده های دارای ابعـاد ملی و بین المللی را 

برعهـده دارد. 
غالمحسین اسـماعیلی در نشست شورای اداری استان 
تهران با اشاره به اینکه به طور معمول ادارات کل استان 
تهران در زیر سـایه وزارت خانه ها قرار گرفته اند تصریح 
کرد: ستاد قوه قضاییه واقع در شهر تهران فقط هدایت 
و سیاست گذاری قضایی را بر عهده دارد و سایر امور در 

حوزه اختیارات دادگسـتری اسـتان تهران اسـت. 
اسـماعیلی، از ورود بیـش از یـک میلیـون و 300 هزار 
پرونـده در 10مـاه نخسـت سـال جاری به دادگسـتری 
استان تهران خبر داد و افزود: از این تعداد بیش از یک 

میلیون و 285 هزار پرونده رسـیدگی شـده...

اولین خودروی تمام برقی 
دارای پنل خورشیدی وارد 

کشور شد 

رئیس کل دادگستری تهران:
 بازداشت 500 کارچاق کن

در تهران

رئیس سازمان زندان ها: 

20زندانازشهرهاخارجمیشود
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رئيس كل دادگسترى استان تهران گفت: دادگسترى استان تهران 
ــيدگى به امور قضايى حوزه جغرافيايى خود،  ــئوليت رس عالوه بر مس
ــاى داراى ابعاد ملى و  ــيارى از پرونده ه ــيدگى به بس ــئوليت رس مس

بين المللى را برعهده دارد. 
ــتان تهران با  ــماعيلى در نشست شوراى ادارى اس ــين اس غالمحس
ــتان تهران در زير سايه  ــاره به اينكه به طور معمول ادارات كل اس اش
وزارتخانه ها قرار گرفته اند تصريح كرد: ستاد قوه قضاييه واقع در شهر 
ــاير  ــت گذارى قضايى را بر عهده دارد و س تهران فقط هدايت و سياس

امور در حوزه اختيارات دادگسترى استان تهران است. 
ــك ميليون و 300 هزار پرونده در  ــماعيلى، از ورود بيش از ي اس
ــتان تهران خبر داد  ــال جارى به دادگسترى اس ــت س 10ماه نخس
ــون و 285 هزار پرونده  ــش از يك ميلي ــن تعداد بي ــزود: از اي و اف
ــت و اميدواريم 15 هزار پرونده باقيمانده نيز با  ــيدگى شده اس رس
ــال  ــالش همكاران و قضات عزيز در روزهاى باقيمانده تا پايان س ت

رسيدگى شود. 
ــتان تهران در 10ماه نخست  ــاره به اينكه دادگسترى اس وى با اش
ــى و كيفرى را اجرا كرده  ــال جارى بيش از 220 هزار حكم حقوق س
ــتان به مراتب بيش از  ــد: حجم كارى دادگسترى اس ــت يادآور ش اس

منابع و امكانات موجود است. 
ــترى  ــماعيلى با بيان اينكه ورود حجم زياد پرونده ها به دادگس اس
ــتان ربطى به ما ندارد خاطرنشان كرد: اگر با كثرت آمار پرونده ها  اس
و زندانيان مواجهيم بايد اشكال را در جاى ديگر و تحت تأثير عملكرد 

ساير سازمان ها و نهادهاى جامعه جست وجو كرد. 
ــد قضايى تاكيد كرد: اگر ساختار دستگاه هاى اجرايى  اين مقام ارش
اصالح شود و شفافيت در عملكردها جارى باشد، رانت هاى اطالعاتى 
حذف شود و نظارت بر عملكرد مجموعه ها توسط مديران و واحدهاى 

ــتگاه هاى اجرايى دولت  ــور دس ــيارى از ام ــود بس نظارتى تقويت ش
ساماندهى شده و كار دادگسترى كاهش مى يابد. 

وى با انتقاد از برخى گاليه ها و اظهارات خالف  واقع عليه دادگسترى 
گفت: بسيارى از آنچه در مورد دادگسترى شنيده مى شود خالف واقع 

و ناصحيح است. 
ــماعيلى با بيان اينكه دادگسترى استان تهران برخى گاليه ها را  اس
قبول دارد و انتقادات را به جان مى خرد خاطرنشان كرد: شعار و ايده 
من در دو سالى كه در منصب رياست دادگسترى استان تهران هستم 
ــواره حمايت و دفاع از همكاران خدوم، متعهد و متدين و برخورد  هم

قاطع و بازدارنده با متخلفان بوده است. 
ــتان افراد  ــتان هاى اس ــاير شهرس ــا بيان اينكه در تهران و س وى ب
ــده اند افزود:  ــت ش ــوه مى گرفتند، بازداش متعددى كه به نام من رش
اكنون در دادگسترى استان در حال رسيدگى به چند پرونده هستيم 
كه در آن به نام من و يكى از مسئوالن عالى قوه قضاييه رشوه گرفته 

شده است. 
ــتان تهران گفت: تاكنون 100 نفر را به  ــترى اس رئيس كل دادگس

جرم سوء استفاده و كاسبى از نام قضات بازداشت كرده ايم. 
ــعى  ــن كه به نحوى س ــتگيرى 500 دالل و كارچاق ك وى از دس
ــترى تهران را داشته اند خبر داد و  بر ايجاد ارتباط با درون دادگس
ــترى هم افرادى به جرم تخلف بازداشت  افزود: البته درون دادگس

شده اند. 
ــت شوراى ادارى استان تهران با حضور محمدحسين مقيمى،  نشس
ــن قرائتى، رئيس ستاد اقامه نماز،  ــى وزير كشور، محس معاون سياس
غالمحسين اسماعيلى، رئيس كل دادگسترى استان تهران و مديران 
ــتان هاى استان عصر  ــتگاه هاى اجرايى و فرمانداران شهرس ارشد دس

سه شنبه هفته گذشته در محل استاندارى تهران برگزار شد. 

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى كشور گفت: طبق برنامه ريزى هاى 
ــده در برنامه ششم توسعه، بايد 20 زندان از محدوده شهرى انتقال  انجام ش
ــعه  ــم توس ــنبه افزود: در برنامه شش ــود. اصغر جهانگير روز چهارش داده ش
پيش بينى شده كه 20 زندان از شهرها خارج شود، چراكه زندان هاى بزرگ 
در كالنشهرها و همچنين زندان اوين، رجايى و قزلحصار كه در بافت شهرى 

قرار گرفتند، مشكالتى را براى شهروندان ايجاد مى كنند. 
جهانگير خاطرنشان كرد: در مذاكره با رئيس كميسيون قضايى مجلس 

ــالمى درباره اعتبارات اين طرح صحبت كرديم و درخواست  ــوراى اس ش
ــت كه از محل فروش زندان ها در  ــنهاد ما اين اس تنخواه داده ايم و پيش

سال هاى آتى پول دولت را بازگردانيم.

 پابندهاى الكترونيكى خارجى اجرايى نشد
رئيس سازمان زندان هاى كشور در خصوص آخرين وضعيت دستبندها 
ــاى الكترونيكى نيز گفت: طرح قبلى به دليل اينكه وارداتى بود،  و پابنده

اشكاالتى داشت كه امكان اجرايى شدن آن وجود نداشت. 
ــتبندها متوجه  جهانگير اضافه كرد: ما اين موضوع را بعد از پايلوت دس
ــديم و به خاطر همين با مجموعه انفورماتيك قوه قضاييه تفاهم نامه اى  ش
ــركت هاى داخلى وسيله اى را طراحى  را منعقد كرديم و آنها از طريق ش
ــت اما بايد در عمل ببينيم كه  ــت آن مشكلى نداش كردند كه بعد از تس

اشكال اساسى وجود دارد يا نه. 
ــايل بايد به گونه اى باشد كه بتوانيم  ــان كرد: كار اين وس وى خاطرنش

ــراد را رصد كنيم ولى در طرح قبلى در برخى از مكان ها و محيط هاى  اف
بسته امكان رصد نبود و اين وسايل نيز ضدآب نبودند. 

جهانگير گفت: به همين جهت محصول خارجى حذف شد و بودجه اى 
ــد، 100 ميليارد  ــور هزينه ش ــال براى اين محصول براى كل كش كه قب
ــوراى اسالمى مبنى بر اجاره دادن اين  تومان بود كه با مصوبه مجلس ش
ــول جديد قطعا مبلغ  ــد و با آمدن محص ــتگاه ها، هزينه آن تامين ش دس

كمتر خواهد شد. 

رئيس سازمان زندان ها: 

20 زندان از شهرها خارج مى شود

رئيس كل دادگسترى تهران:

بازداشت 500 كارچاق كن در تهران

حقوق و تجارت
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ساری- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز مازندران 
از بهره برداری پروژه گازرسانی به 76 روستای مازندران در قالب 
21 پروژه، دهه فجر امسال خبر داد. محمد اسماعیل ابراهیم زاده 
با بیان اینکه، مازندران رتبه اول تعداد روستاهای گازدار کشور 
را داراست، افزود: بیش از 88 درصد خانوار روستایی و بیش از 
99 درصد خانوار شهری مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
هستند. وی با بیان اینکه وزارت نفت با تدبیر دکتر روحانی و 
مهندس زنگنه وزیر نفت، بند ق را در بخش گازرسانی مصوب 
کرده است، اظهار داشت: طبق این بند، همه روستاهای باالی 20 
خانوار کشور تا پایان سال 1396 به روش های لوله گذاری، سی ان 
جی، ال پی جی و مینی ال ان جی از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
خواهند شد. ابراهیم زاده از گازرسانی به 800 روستای باالی 20 
خانوار مازندران تا پایان سال 96 خبر داد و افزود: 400 روستای 

استان تا پایان سال 95 و بقیه تا پایان سال 96 در قالب اعتبارات 
بند ق به نتیجه خواهند رسید. مدیرعامل شرکت گاز مازندران با 
اشاره به اینکه امسال 73 هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شده اند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان، 30 هزار 
علمک روی شبکه گازدار نصب شده است. ابراهیم زاده با بیان 
اینکه دهه مبارک فجر امسال پروژه گازرسانی به 76 روستای 

داد:  ادامه  شود،  می  برداری  بهره  پروژه  قالب 21  در  مازندران 
افتتاح پروژه گازرسانی به روستاهای بابل، رامسر، ساری و تنکابن 
و کلنگ زنی روستاهای سوادکوه، رامسر و تنکابن و نکا در دستور 
کار قرار دارد. وی همچنین با اشاره به خط لوله 42 اینچ دامغان، 
کیاسر، ساری، ادامه داد: این خط لوله گاز به طول 170 کیلومتر 
و اعتبار پروژه ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در حال انجام است 
که ان شاء ا... طبق برنامه وزارت نفت تا پایان سال 95 گازدار خواهد 
شد. ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه علیرغم وجود مازندران در انتهای 
خط گازرسانی کشور، مشکلی از حیث تامین گاز در استان وجود 
استراتژیک دامغان، کیاسر، ساری  ندارد، خاطرنشان کرد: خط 
ضمن پایدار نمودن جریان گاز استان، قابلیت گازرسانی به 56 
روستای دودانگه و 105 روستای چهاردانگه ساری و شهرهای 

فریم و کیاسر را نیز فراهم خواهد نمود.

پنل  دارای  برقی  تمام  خودروی  اولین  فالح-  اسد  تبریز- 
خورشیدی کشور با مصوبه و مجوز رسمی هیأت دولت، جهت 
انرژی های پاک  از  انجام تحقیقات و ساخت شارژر سریع آن 
تجدیدپذیر )خورشیدی و بادی( توسط شرکت توزیع نیروی 
برق آذربایجان شرقی به عنوان یک شرکت سبز وزارت نیرو 
وارد کشور شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  این خودرو با 
نام لیف ) LEAF ( ساخت شرکت نیسان ژاپن بوده و یکی از 
پرفروش ترین خودروی های برقی در سطح جهان می باشد.این 
خودرو با هر بار شارژ، قادر به طی مسافتی به طول 127 کیلومتر 
بوده و به عنوان یک خودروی سبز معرفی شده در جهان، فاقد 
هرگونه آلودگی هوا و صدا می باشد. به گفته مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی هدف از این اقدام، بر اساس 
مجوزهای اخذ شده ضمن ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک، 
انجام مطالعات برای بررسی تأثیرات آتی ایستگاه های تولید برق، 
شارژرهای سریع و انبوه این خودروها بر روی شبکه های برق 
شهری کشورمان در سال های پیش رو می باشد. مهندس یوسف 
سرافراز افزود: برای این منظور طی یک همکاری پژوهشی میان 
دانشگاه تبریز و شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، مقرر 
شده تا ضمن بررسی نوع روش ها و تکنولوژی های مرتبط با 
شارژ این خودروها، فرهنگ استفاده از منابع انرژی های پاک 

و تجدیدپذیر برای توسعه ایستگاه های شارژ این خودروها مورد 
مطالعه قرار گیرد. معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان شرقی نیز در این خصوص اظهار داشت: 
در این تحقیق خودروی برقی نیسان لیف به عنوان بخشی از 
قابلیت های خانه ها و شبکه های برق هوشمند مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. مهندس میالنی افزود: این عملکرد بر مبنای 
مدیریت مصرف و ذخیره سازی برق در باتری های خودرو و 
نیز تخلیه و استفاده از آن در مواقع الزم خواهد بود. وی ادامه 
داد: خودروهای برقی مشابه عالوه بر امکان طی مسافت طوالنی 
و بدون ایجاد آلودگی هوا، در مجموع امکان کمک به شبکه 
توزیع برق در ساعات اوج مصرف و مصارف خانگی برق را دارا 
می باشند. در چنین شرایطی، صاحبان خودروهای برق طبق 
بخشنامه وزارت نیرو ) مبنی بر خرید تضمینی برق از بخش 
خصوصی (، نیروی برق وارده ) تزریق شده ( به شبکه توزیع برق 
سراسری از شارژر خودرو را به قیمت مصوب دولتی که نزدیک به 
10 برابر هزینه فروش به مردم می باشد، محاسبه می نماید. وی 
تصریح کرد: این خودروها قابلیت این موضوع مهم را نیز دارند که 
به مدت طوالنی، برق ضروری واحدهای مسکونی هوشمند را در 
مواقع بحرانی و قطع برق شبکه، تأمین نمایند. شایان ذکر است 
در حال حاضر دانشگاه تبریز در حال تهیه استانداردهای الزم 

جهت شارژرهای خودروهای برقی و همچنین طراحی و نصب 
یک سیستم شارژ خودروی برقی از طریق سلول های خورشیدی 
است که به پروژه آلودگی صفر ) Zero – Emission ( معروف 
می باشد. همچنین الزم به ذکر است افزایش تولید و استفاده 
از خودروهای برقی در کشورهای پیشرفته اروپایی، شرق آسیا، 
شمال امریکا و استرالیا مورد هدف مسئولین و دست اندرکاران 
این کشورها به عنوان صنعت برق سبز مطرح بوده و تا سال 
2025 بخش مهمی از خودروهای این کشورها برقی خواهند بود.

توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 

اولین خودروی تمام برقی دارای پنل خورشیدی وارد کشور شد 
اخبار

تولید بیش از ۱2۷ هزار قالب 
جدول بتنی در کارگاه تولید جدول 

بنیاد مسکن گلستان
گزارش  به  بنا  امروز-  فرصت  خبرنگار   گرگان- 
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، 
با درایت و دستور مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن 
استان، کارگاه تولید جدول بنیاد مسکن استان در روستای 
کماسی گرگان از مورخ 21 بهمن ماه سال 93 شروع به 
فعالیت نموده است که تا اول بهمن ماه سال جاری، تعداد 
127106 قالب جدول در این کارگاه تولید شده است.آقای 
خسروی، مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال 
که مدیریت این کارگاه را نیز عهده دار هستند ابراز داشتند: 
از ابتدای راه اندازی این کارگاه که یکی از نیازهای اساسی 
بنیاد مسکن استان بود، بیش از 127 هزار قالب جدول 
بتنی تولید شده که تا کنون بیش از 102 هزار و 700 عدد 
آن جهت استفاده در پروژه های بنیاد در سطح شهرستانها 
ارسال شده است.ایشان همچنین با ابراز اینکه این قالبها از 
باالترین کیفیت برخوردار هستند، از فروش بیش از 4800 
قالب در بازار خبر دادند و با توجه به ظرفیت تولید و مقدار 
دپوی آن در کارگاه از آمادگی این بنیاد برای فروش این 

قالبها در کل استان خبر دادند.

 بهره مندی ۱۷ روستای
 خراسان رضوی از نعمت گاز طبیعی

همزمان با دهه فجر
مشهد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
گاز استان خراسان رضوی از بهره مندی 17 روستای 
با دهه  گاز طبیعی همزمان  نعمت  از  خراسان رضوی 
فجر انقالب اسالمی در این استان خبر داد. حبیب اهلل 
صادقی با اعالم این مطلب افزود: مجموع اعتبار هزینه 
بالغ  رقمی   ، روستا   17 این  به  گازرسانی  برای  شده 
بر 15 میلیارد تومان می باشد. وی اظهار داشت: این 
سه پروژه شامل پروژه گازرسانی به روستاهای فاز سه 
فاز یک هاللی جغتای  و  دامنه 13 روستا  با  چناران  
کلنگ  از  ادامه  در  صادقی  است.  روستا  چهار  شامل 
داد  خبر  استان  سطح  در  گازرسانی  پروژه  هفت  زنی 
گازرسانی  های  سیاست  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  و 
از  محرومیت زدایی  راستای  در  ایران  گاز  ملی  شرکت 
تا سه  متعال  امید خداوند  به  برخوردار ،  مناطق کمتر 
واجد  روستاهای  کلیه  بهره مندی  شاهد  آینده  ساله 
بود.  خواهیم  طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  شرایط 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به بودجه 
توسعه  جهت  نیاز  مورد  تومانی  میلیارد  هزار   1000
شبکه گازرسانی در استان گفت: عملیات پیمان سپاری 
با  استان  در  طبیعی  گاز  فاقد  روستای   726 تعداد 
جمعیتی بالغ بر 105هزار نفر در سال جاری انجام شده 
است .وی همچنین رقم گازرسانی به این 726 روستا 
اهتمام  با  گفت:  و  کرد  عنوان  تومان  میلیارد   530 را 
خدمتگذاران مردم و با استناد به برنامه ریزی های انجام 
گاز  نفوذ  ضریب  اخیر  سال  چند  طی  توانستیم  شده 
سایر  بین  در  را  رضوی  خراسان  روستایی  و  شهری 

استانهای کشور به جایگاه مطلوبی برسانیم.

بازدید مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان 
از امور بهره برداری ناحیه جنوب 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت 
بهره  امور  از  همراه  وهیات  خوزستان  ای  منطقه  برق 
برداری انتقال نیروی ناحیه جنوب بازدید و در جریان  
وضعیت و فعالیت های این ناحیه قرار گرفت. درادامه 
بازدیدهای دوره ای از واحدهای مختلف شرکت محمود 
جانقربان در این برنامه از پست های برق میالد، جهان 
در  نزدیک  از  و  نمود  بازدید  آبادان  اصلی  پست  و  آرا 
جریان وضعیت آمادگی این مراکز و اقدامات مهم انجام 
مشترک  نشست  در  وی  گرفت.  قرار  ناحیه  در  شده 
ضمن قدردانی از تالش های مدیر و همه کارکنان این 
ناحیه به بررسی وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق 
در ناحیه جنوب و آمادگی و پایداری الزم برای خدمت 
مسایل  نیز  و  آینده  سال  درتابستان  شایسته  رسانی 
اداری، خدماتی و رفاهی کارکنان این ناحیه پرداخت و 
دستورات الزم جهت انجام هر چه سریعتر کارهای الزم 
را صادر کرد. جانقربان تصریح کرد: پیش بینی توسعه 
پست ها و خطوط برق در منطقه با توجه به روند رو 
زیرساخت  ایجاد  و  ناحیه  و جمعیتی  به رشد صنعتی 
نیازمند  و...   اقتصادی  اجتماعی،  رفاه  پیشرفت،  های 
شرکت  جانبه  همه  همکاری  با  برق  حیاتی  انرژی  به 
بود.  خواهد  اندرکار  دست  مختلف  های  سازمان  و  ها 
نیروی  انتقال  برداری  بهره  امور  مدیر  جعفری  سپس 
اقدامات  ، مهم ترین  از عملکرد  ناحیه جنوب گزارشی 
و  برق  توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه  کنونی  وضعیت  و  
مسایل و موضوعات مختلف ارایه داد و از پیگیری های 
برداری  بهره  معاونت  همیاری  و  همکاری  مدیرعامل، 
در  همچنین  کرد.  تقدیر  شرکت  واحدهای  دیگر  و 
این نشست احمد ذاکریان مدیر امور کارکنان و رفاه، 
نژاد  و  سید  بیمه  و  رفاه  اداره  نیا رییس  فرخ  فرشید 
رییس گروه آموزش  شرکت به پرسش های کارکنان 
وخدمات  بیمه  جمله  از  مسایلی  درباره  ناحیه  این 
درمانی ، آموزش، امور رفاهی و ..... پاسخ دادند.  گفتنی 
است مسعود قنواتی معاونت بهره برداری، مصطفایی نیا 
مدیریت بهره برداری و ناهید غالمحسین مدیر روابط 
عمومی و جمعی از مدیران، مدیرعامل این شرکت را 

در این سفر یک روزه همراهی کردند.

تفاهم نامه سه جانبه بین شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي و 
دانشگاه هاي صنعتي اراك و اصفهان

 اراك- خبرنگار فرصت امروز- به میزباني دانشگاه 
صنعت��ي اراک تفاه��م نام��ه س��ه جانبه بین ش��رکت 
شهرک هاي صنعتي اس��تان مرکزي و دانشگاه صنعتي 
اصفهان و این دانش��گاه امضا ش��د . به گ��زارش روابط 
عمومي ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان مرکزي 
این تفاهم نامه در راس��تاي اهداف سند چشم انداز 20 
س��اله و سیاست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران 
باحض��ور آقاي پریدري معاون صنایع کوچک ش��رکت 
ش��هرک هاي صنعت��ي اس��تان ، دکتر ابطح��ي معاون 
پژوهش��ي دانش��گاه صنعت��ي اصفهان و دکت��ر دیلمي 
عضدي معاون پژوهش دانشگاه صنعتي اراک امضا شد 
. پریدري معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک هاي 
صنعتي اس��تان مرکزي در حاش��یه امضاي این تفاهم 
نام��ه ضمن اعالم آمادگي کامل این ش��رکت با تمامي 
دانشگاه هاي کشور با هدف ارتقاي فن آوري و افزایش 
بهره وري در س��طح صنایع کوچک و متوس��ط استان 
بر توس��عه ارتباط صنعت و دانشگاه با محوریت ارتباط 
متقاب��ل خبرگان دانش��گاهي ، صنعتي و مش��اوران به 
عن��وان حلقه اتصال این دو بخ��ش تاکید کرد. گفتني 
است در حاشیه امضاي این تفاهم نامه، معاون پژوهشي 
و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانش��گاه صنعتي اصفهان 
از توانمن��دي هاي مرکز خدمات فن آوري و کس��ب و 
کار اراک بازدی��د و از نزدی��ک با بخ��ش هاي مختلف 
و فعالیت هاي فن بازار منطقه اي اس��تان آش��نا ش��د 
پریدري در این بازدید امضاي تفاهمنامه س��ه جانبه و 
بازدید مس��ئوالن دانشگاه صنعتي اصفهان را آغاز فصل 
جدیدي از ارتباط پیش از پیش صنایع و دانش��گاه هاي 

دو استان عنوان کرد. 

اخبار

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شرکت گاز استان اردبیل گفت: در آستانه فرا 
رسیدن سی و هفتمین سالگرد انقالب اسالمی 
گرمی  شهرستان  دیگر  روستای   19 ایران 

گازطبیعی  نعمت  از  اردبیل  استان  توابع   از 
بهره مند خواهند شد.به گزارش روابط عمومی 
در  خدایی  مهندس  ایران،  گاز  ملی  شرکت 
حاشیه بازدید اعضای هیات مدیره از پروژه های 
گازرسانی استان با اعالم این خبر افزود: جهت 
بهره مندی این تعداد روستا اعتباری بالغ بر 32 
میلیارد ریال هزینه صرف شده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اردبیل  ادامه داد: برای اتمام 
پروژه های یاد شده در مجموع 34 کیلومتر 
شبکه گذاری انجام شده است.  وی در ادامه 

به آمار برخورداری این شهرستان نیز اشاره و 
گفت: در حال حاضر 91 روستای شهرستان 
گرمی به میزان 46 درصد از این نعمت الهی 
برخوردارند و عملیات گازرسانی به 168روستای 
دیگر نیز دردست اجراست که با اتمام عملیات 
گازرسانی به این تعداد، آمار برخورداری مناطق 
 93 از  بیش  به  گرمی  شهرستان  روستایی 
رئیس  ادامه  در  یافت.  خواهد  افزایش  درصد 
هیئت مدیره شرکت گاز استان اردبیل هدف از 
بازدیدهای بعمل آمده را نظارت بر روند اجرای 

عملیات گازرسانی به مناطق روستایی دانست و 
از اقدامات انجام شده ابراز رضایت کرد. مهندس 
هادی با بیان اینکه در ایام دهه مبارک فجر 
شاهد بهره مندی 81روستای استان با بیش از 
6 هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی خواهیم بود 
ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری و همدلی 
مردم و مسئوالن شاهد افزایش روزافزون توسعه 
این نعمت پاک خدادادی در اقصی نقاط استان 

والیتمدار اردبیل باشیم.

برخورداری 800 خانوار شهرستان گرمی از نعمت گاز طبیعی همزمان با دهه فجر

اراك- خبرنگار فرصت امروز- شرکت پتروشیمی شازند برای 
چندمین سال متوالی به عنوان یکی از 100شرکت برتر کشور 
انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مراسم 
انتخاب 100 شرکت برتر کشور روز سه شنبه مورخ 94/11/06 
در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و تنی 
چند از مدیران و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار 
شد، از یکصد شرکت برتر کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس، 
تجلیل به عمل آمد. مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس 
غریب پور نیز شخصاً در این آیین و رویداد مهم صنعتی شرکت 
نموده اند. الزم به ذکر است هدف از رتبه بندی شرکت های برتر 
کشور شفاف سازی فضای کسب و کار کشور و گسترش رقابت بین 
شرکت های ایرانی بوده و رویه انتخاب شرکت های برتر در 28 

شاخص خالصه می شود که شاخص» فروش« مبنای اصلی و 
مهم آن است. به طور خالصه 28 شاخص یادشده شامل: شاخص 
های اندازه و رشد شرکت اعم از فروش و اشتغال و غیره ؛شاخص 
سودآوری و عملکرد ؛ شاخص صادرات ؛ شاخص های نقدینگی ؛ 
شاخص های بدهی و شاخص های بازار است. امسال شرکت های 
برتر در قالب 29 گروه صنعتی تقسیم شده است به طوری که 
هر بنگاه تولیدی جایگاه خود را در کنار سایر شرکت های رقیب 
دیده است و نتایج رتبه بندی سال 94 که نمایانگر قدرتمندی 
کشور  اقتصاد  و  کار  و  رشته های کسب  در  گروه های صنعتی 
است برای سیاست گذاران اقتصادی و دستگاه های حاکمیتی هم 
استفاده فراوان دارد. در میان 500 شرکت برتر انتخاب شده از 
حیث شاخص صادرات و ارز آوری سه گروه اول شامل پتروشیمی 
48درصد، گروه فرآورده های نفتی 12 درصد و شرکت های چند 

رشته ای صنعتی 10 درصد سهم را از آن خود کرده اند. روابط 
عمومی و امور بین الملل این موفقیت را به مدیریت محترم عامل 

و کلیه همکاران پر تالش تبریک عرض می نماید.

شرکت پتروشیمی شازند در بین صد شرکت برتر کشور

4پروژه شرکت آبفای گلستان با 
اعتباری بالغ بر ۷3500 میلیون 

ریال به بهره برداری خواهد رسید
پایگاه  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
با  استان گلستان همزمان  خبری شرکت آب وفاضالب 
سی وهفتمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
4پروژه شرکت آب و فاضالب استان گلستان با اعتباری 
و  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون  بر 73500  بالغ 
استانی و سرمایه گذار بخش خصوصی بصورت متمرکز و با 
حضور استاندار گلستان به بهره برداری می رسد.مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان گلستان گفت: اجرای اصالح 
و توسعه 19هزار متر از شبکه آب استان که از این مقدار 
13 هزار متر اصالح شبکه و شش هزار متر توسعه شبکه 
بوده با اعتباری بالغ بر 38 هزار و 500 میلیون ریال از 
مهمترین پروژه های این شرکت به شمار می رود که در ایام 
دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.مهندس محمد هادی 
رحمتی تصریح کرد: حفروتجهیز دو حلقه چاه آب شرب 
و خط انتقال به طول شش کیلومتر  در شهر علی آباد با 
اعتباری بالغ بر 25 هزار میلیون ریال و حفروتجهیز یک 
حلقه چاه آب شرب مسکن مهر و خط انتقال به طول 
هزار  بر 10  بالغ  اعتباری  با  دلند   در شهر  کیلومتر  دو 
میلیون ریال در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.وی 
با اشاره به مهمترین پروژه های در دست اقدام شرکت 
آبفا گلستان افزود طرح ایجاد تاسیسات آب شیرین کن 
شهرهای بندر ترکمن و گمیشان با پیشرفت 65 درصدی 
و با اعتبار بالغ بر 303میلیارد ریال و نصب انشعاب فاضالب 
شهرهای گرگان ،بندرگز،بندرترکمن،کردکوی و گنبد به 
روش فاینانس جاری با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال 
در حال اجرا است.مدیرعامل شرکت آبفای گلستان ازدیگر 
طرح های در دست اقدام این شرکت را ایجاد تاسیسات 
فاضالب شهرهای آق قال و علی آباد کتول با استفاده از 
فاینانس داخلی )ماده 56( با اعتباری بالغ بر 232 میلیارد 

تومان بیان کرد.

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه  
نفت و گاز مارون تمدید شد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- شرکت SGS سوئیس، 
گواهینامه مدیریت یکپارچه شرکت بهره برداري نفت و گاز 
مارون را براي سه سال دیگر تمدید کرد. در جلسه اختتامیه 
ابراز  ضمن  شرکت  این  سرپرست   ، ساله  سه  ممیزي 
خرسندي از عملکرد کارکنان شرکت در تحقق و استقرار 
نظام مدیریت یکپارچه گفت: رعایت کلیه الزامات زیست 
محیطي و ایمني کامال در شرکت بهره برداري نفت و گاز 
مارون نهادینه شده و همه کارکنان  شرکت در پیاده سازي 
افزود:  پورهنگ  جهانگیر  مهندس  اند.  بوده  سهیم  آن 
استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر مبناي استانداردهاي 
و   ISO9001:2008، ISO14001:2004 بین المللي 
نظم  کننده  تواندتامین  مي   OHSAS18001:2007
بر فرایند تولید به عنوان مهمترین رسالت شرکت باشد. 
نماینده شرکت SGS نیز نتایج ارزیابي و ممیزي چند روزه 
در ستاد و واحدهاي عملیاتي شرکت را ایده آل توصیف   
کرد و  از حسن رعایت کلیه استانداردها توسط کارکنان 

شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون تقدیر نمود.

شرکت همکاران پست گیالن در 
مراسم بزرگداشت دهه فجر

بزرگداشت  مراسم  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
سالروز ورود حضرت امام خمینی ) ره ( در گلزار شهدای 
شهر رشت با حضور استاندار گیالن و جمعی ازمدیران و 
مسئولین استان در گلزار شهدای شهر رشت برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی پست استان گیالن در این مراسم 
که در گلزار شهدای شهر رشت برگزار گردیده بود باقری 
منش، مدیر کل پست استان گیالن به همراه جمعی از 
کارمندان  پست استان  نیز حضور داشتند. محمدعلی 
نجفی،استاندار گیالن در مراسم بزرگداشت سالروز ورود 
تبریک  و ضمن  پرداخت  به سخنرانی  امام خمینی)ره( 
به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر اظهار کرد: دمیدن 
خورشید استقالل و آزادی همواره برای همه مسلمین به 
باید سرمشق باشد. در این مراسم  خصوص نسل آینده 
استاندار گیالن با بیان اینکه والیت پذیری مهم ترین رمز 
پیروزی انقالب است، گفت: امروز به برکت وجود والیت 
اشاره  با  وی  هستیم.  منطقه  در  کشور  ترین  امن  فقیه 
بود،  اسالمی  انقالب  خمینی)ره(بنیانگذار  امام  اینکه  به 
افزود:امروز در این مکان مقدس گردهم آمدیم تا بار دیگر 
با شهدا سوگند یاد کنیم زیرا هرچه انقالب اسالمی دارد 
به برکت رهنمودهای امام)ره( و از خودگذشتگی شهدای 
گرانقدر، با فداکاری ایثارگران و جانبازان انقالب اسالمی 
بیمه شده است. وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی با 
مردم ساالری و دین داری تداوم یافته است، بیان کرد: 
و  اجتماعی  و  سیاسی  های  عرصه  در  ما  مردم  حضور 
فرهنگی همواره باعث تضعیف روحیه دشمنان بوده است. 

صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد 
سه نشان ملی اصالت دریافت کرد

میراث  مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: این استان در سه رشته هنری صنایع دستی نشان 
ملی اصالت را دریافت کرد. محمود باقری در نشستی با 
خبرنگاران افزود: این استان در سه رشته ساز و سنتور 
سنتی، سفره بافی و تولید میخک و مهلو نشان ملی اصالت 
را دریافت کرد.وی اظهار کرد: این استان سه هزار شی 
تاریخی دارد که تاکنون 450 شی آن مرمت و ساماندهی 
شده است.باقری بیان کرد: برگزاری اولین نمایشگاه ملی 
میراث  های  انجمن  تشکیل  استان،  در  دستی  صنایع 
یاسوج،  های  شب  جشنواره  روستا،   183 در  فرهنگی 
جشنواره انگور سیسخت، ساخت مستند صنایع دستی و 
راه اندازی موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی، صنایع 
موثر  های  فعالیت  از جمله  استان  گردشگری  و  دستی 
فرهنگی این سازمان در سال جاری است.وی با بیان اینکه 
این اداره کل در دهه فجر امسال چهار پروژه افتتاحی و 
پروژه  تعداد دو  این  از  افزود:  زنی خواهد داشت،  کلنگ 
کلنگ زنی و دو پروژه افتتاح می شوند.باقری گفت: سوئیت 
های اقامتی بندان سیسخت و اردوگاه تفریحی شالل دان؛ 
افتتاح و اردوگاه تفریحی چشمه لگین راک در کهگیلویه و 

اردوگاه سید شمس الدین نیز کلنگ زنی می شود.

شرکت گاز کرمانشاه با 238 پروژه 
گازرسانی به استقبال دهه فجر می رود

کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز 
استان کرمانشاه از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 238 
پروژه گازرسانی همزمان با ایام دهه مبارک فجر در این استان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی، سید حمید فانی اظهار کرد: 
در ایام دهه فجر پروژه گازرسانی به 114 روستای استان با 
اعتباری بالغ بر 267 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد 
که موجب بهره مندی هشت هزار و 300خانوار ساکن در این 
روستاها از گاز طبیعی می شود. وی افزود: در این ایام عملیات 
اجرایی پروژه گازرسانی به شهر حمیل با اعتبار 23 میلیاردریال 
و نیز عملیات اجرایی گازرسانی به 117 روستای استان با 
برآورد اعتبار 334 میلیارد ریال آغاز می شود. به گفته مهندس 
فانی گازرسانی به یک مورد جایگاه سی.ان.جی با صرف هزینه 
یک میلیارد ریال و گازرسانی به پنج مورد از صنایع عمده استان 
با اعتبار 900 میلیون ریال از دیگر پروژه های گازرسانی قابل 

بهره برداری در دهه مبارک فجر می باشد.

تبریز- اسد فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: قانون باید سرلوحه کار شهرداری ها باشد و منافع عمومی 
در این مجموعه ها بر منافع شخصی افراد برتری داشته باشد 
به شمار خواهد  قانون آخرین تخلف  از  اولین تخلف  چرا که 
رفت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدصادق پورمهدی در 
آیین معارفه شهردار جدید مرند، افزود: در برخورد با تخلفات 
شهرداری ها، شوراهای اسالمی و دستگاه های مختلف هیچ گونه 
اغماضی نداشته ایم و احکام متعددی با هدف سالم سازی نظام 
اداری صادر شده است. وی، مدیریت شهرداری را نیازمند تعامل 
افزود: دوری  و  دانست  دولتی  و  اجرایی  با همه دستگاه های 
جستن از گروه های سیاسی و پرهیز از عملکرد سیاسی یکی 
دیگر از اصول کاری شهردار است. پورمهدی با بیان این که دولت 
عزم خود را برای مبارزه با مفاسد اداری جزم کرده است، گفت: 
مدیران دستگاه ها قبل از اینکه نهادهای امنیتی و قوه قضاییه 
اداری  با تخلف های  باید  آنها رسیدگی کنند  بر زیرمجموعه 
زیرمجموعه خود مقابله کنند. معاون عمرانی استاندار آذربایجان 
شرقی شهرداری مرند را به چابک سازی و برون سپاری فعالیت 
های عمرانی فراخواند و افزود: شهرداری مرند مجاز به افزودن 

نیروهای جدید در قالب های مشاوره و غیره نیست و توجه اصلی 
شهرداری مرند باید به پروژه های نیمه تمام شهر معطوف شود. 
پورمهدی از کمک 60 میلیارد ریالی دولت در9 ماهه اخیر به 
شهرداری مرند خبر داد و گفت: دولت برای کمک به شهرداری 
قانونی  بدهی های خود طبق چارچوب  پرداخت  مرند جهت 
آمادگی دارد. وی مرند را یکی از شهرستان های مهم استان 
دانست و گفت: مرند پتانسیل باالیی جهت توسعه روزافزون دارد 

و توسعه این شهرستان به توسعه استان کمک می کند. فرماندار 
مرند نیز با اشاره به اتفاقات اخیر شهرداری مرند و آسیب رسیدن 
به اعتماد مردم نسبت به مجموعه مدیریتی شهرستان بیان کرد: 
وظیفه اساسی شورا و شهردار جدید احیای اعتماد خدشه دار 
مردم است. تقی کرمی افزود: تنها راه موثر اعتماد سازی دوباره 
مجموعه شهرداری مرند، ارتباط مستمر با مردم و ارائه خدمات 
بی مّنت است. وی شهرداری را ویترین خدمتی نظام جمهوری 
اسالمی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تمامی مراکز تجاری، 
صنعتی، رفاهی و فرهنگی در مرکز شهرستان متمرکز شده است 
و مردم همیشه به مرکز مراجعه می کنند، عملکرد شهرداری با 
مورد سنجش قرارگرفتن توسط مردم می تواند نشانگر عملکرد 
همه دستگاه های دولتی و اجرایی باشد. وی افزود: شهردار جدید 
وام دار هیچ گروه یا شخص خاصی نیست بلکه فقط وام دار 
همشهریان مرندی است و باید در راستای خدمت به آنها تالش 
کند. در این جلسه رسول حسین زاده  که سابقه ناِب رئیسی و 
عضویت در شورای اسالمی شهر جلفا، شهرداری جلفا و مدیریت 
امور حقوقی سازمان منطقه آزاد ارس را دارد به عنوان شهردار 

جدید مرند معرفی شد.

معاون استاندار: قانون، سرلوحه کار شهرداری ها باشد

شهردار جدید مرند معرفی شد

امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
مدیرعامل آبفاي هرمزگان از افتتاح و بهره برداري 
14 پروژه آب و فاضالب با اعتباري بالغ بر دو 
هزار 400 میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر 
داد. حسین خادمي گفت: طرح آبرساني جگین 
–جاسک از بزرگترین طرح هاي آبرساني کشور 
است که فاز نخست آن با اعتبار هزینه شده یک 
هزار 900میلیاردریال در دهه فجر به بهره برداري 
طرح  این  جزییات  خصوص  در  وي  رسد.  مي 
گفت: این طرح با دبي 700 لیتر بر ثانیه، خط 

متر  هزار   50 کیلومتر،   124 طول  به  انتقالي 
مکعب حجم مخزن، یک واحد ایستگاه پمپاژو 
یک واحد آبگیر و 22 هزار متر مکعب ظرفیت 
که  است  شده  اجرا  نخست(  )فاز  خانه  تصفیه 
جمعیتي بالغ بر 143 هزار نفر شامل؛ شهرستان 
 105 و  انتظامي  و  نظامي  نیروهاي  جاسک، 
روستاي مسیر را تحت پوشش قرار مي دهد. وي 
اظهار داشت: همچنین اصالح و بازسازي شبکه 
توزیع آب بندرعباس به طول 20 کیلومتر، اصالح 
شبکه توزیع آب روستاهاي بندرعباس به طول 

30 کیلو متر، احداث مخزن 500 متر مکعبي 
حاجي آباد، اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب 
تنب بزرگ به طول 8 کیلومتر و اصالح و بازسازي 
شبکه توزیع آب خمیر به طول 6 کیلومتر از دیگر 
پروژه هاي قابل افتتاح و بهره برداري آبفاي استان 
در دهه فجر مي باشد. مدیرعامل آبفاي استان 
مجموع   در  سال جاری  در  کرد:  اعالم  ادامه  در 
72پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و 300 میلیارد 
ریال در بخش آب و 6 پروژه در بخش فاضالب 

با اعتبار 500 میلیارد ریال در دست اجرا داریم.

مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد:

بهره برداري از 14 پروژه با اعتبار 2400 میلیارد ریال در دهه فجر

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر 
اداره بنادر و دریانوردی قشم از تخلیه و بارگیری 
و  غیرنفتی  و  نفتی  کاالی  انواع  میلیون   6.1
ترابری 11.4 میلیون نفر- سفر در بنادر این 
جزیره طی 10 ماهه سال جاری خبر داد. به 
گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط 

عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"سید باقر موسوی" ضمن تشریح آمار عملکرد 
بنادر قشم در بخش های کاال و مسافر طی 10 
ماه سال 94 اظهار داشت: طی این مدت، 6 
میلیون و 180 هزار و 481 تن انواع کاالهای 
نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد. وی 
افزود: از این رقم، 6 میلیون و 167هزار و 261 
و  نفتی و107 هزار   مواد غیر  به  مربوط  تن 
نفتی اختصاص دارد. مدیر  به مواد  475 تن 
بنادر و دریانوردی قشم ضمن اشاره به  اداره 
جابجایی حدود 183 هزار تن کاالهای صادراتی 
و وارداتی در بنادر این جزیره از ابتدای سال 
جاری تا ابتدای بهمن ماه جاری، سخن به میان 
آورد و افزود: جابجایی حجمی بالغ بر 81 هزار 

و 492 تن کاالی صادراتی و 122 هزار و 774 
تن محموله های وارداتی طی این مدت به انجام 
رسید که عمده آن مربوط به کاالهای غیرنفتی 
بوده  الکتریکی  لوازم  و  معدنی  مواد  همچون 
است. موسوی حجم عملیات کابوتاژ کاالهای 
غیرنفتی در بنادر جزیره قشم را 5 میلیون و 
772 هزار و 146 تن اعالم کرد. افزایش 4.7 
این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از 
سخنان خود به رونق فعالیت های مسافری در 
بنادر جزیره قشم اشاره کرد و اظهار داشت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، ترابری 11میلیون 
و 484 هزار و 721 نفر-سفر در بنادر قشم با 
رشد 4.7 درصدی به ثبت رسیده است. مدیر 
اداره بنادر و دریانوردی قشم گفت: طی همین 

مدت، جابجایی یک میلیون و 693 هزار و 392 
دستگاه خودرو از طریق بنادر انجام شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3.5 
درصدی داشته است.وی در همین رابطه گفت: 
طی ده ماهه سال جاری، تردد بیش از 148 
هزار و 467 فروند شناور به جزیره قشم به ثبت 
رسید که از این میزان 234 فروند شناور باالی 
یک هزار تن بوده است. این مقام مسئول اضافه 
کرد: از این تعداد، 82 هزار و 225 فروند شناور 
باری و 66هزار و 242 فروند شناور مسافری 
بوده است. مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم 
در پایان از تخلیه و بارگیری 11هزار و 297 
TEU کانتینر در ده ماهه سال جاری در بنادر 

بهمن و کاوه قشم خبر داد.

تخلیه و بارگیری کاال در بنادر قشم از 6 میلیون تن گذشت

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

پروژه گازرسانی به 76 روستای مازندران دهه فجر امسال بهره برداری می شود
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