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مشهد، شهر آداب ایرانی
ش�لوغی  و  ش�هرها  فض�ای  وقت�ی 
سرس�ام آور آنه�ا دنی�ا را ب�رای م�ا 
می کنن�د،  کس�ل کننده  و  کوچ�ک 

فضاهای باز و باش�کوه پارک های ملی می تواند داروی خوبی 
برای روحیه از دست رفته باشد. اروپا پر از زیباترین پارک های 
ملی طبیعی و محافظت شده در دنیاست که از جنگل های انبوه 

و چشم اندازهای وحشی برخوردار هستند. 
پارک مل�ی دریاچه ه�ای پلیتویک، کرواس�ی، ای�ن پارک در 
فهرس�ت میراث جهانی قرار گرفته اس�ت و وقتی از آن دیدن 

کنی�د، دلیل�ش را درمی یابی�د. یک�ی از قدیمی تری�ن 
پارک های ملی در جنوب شرقی اروپاست...

همه س�اله در ماه های مختلف در تمام 
کشورهای دنیا فس�تیوال هایی برگزار 
می ش�ود. برخ�ی از این فس�تیوال ها 
مربوط به فرهنگ و س�نت کشورها و 

برخی شامل رویدادهای بین المللی اس�ت. ساالنه تعداد کثیری 
گردش�گر برای شرکت در این فس�تیوال ها به شهرهای مختلف 

سفر می کنند؛ بعضی به منظور آشناشدن با فرهنگ های 
مختلف، شرکت در جشن ها، مراسم های مخصوص و...

زیباترین
پارکملیهای

اروپا

معروفترین
فستیوالهایدنیا

22

19

Tue. 9 Feb 2016 - 1437 سه شنبه -20 بهمن 1394 - 29 ربیع الثانی
 س�ال د وم- 32 صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 441



2www.forsatnet.irسفروگردشگری
مش��هد پس از ته��ران بزرگ ترین قطب 
بزرگ تری��ن  ای��ران،  در  غذای��ی  صنای��ع 
خاورمیان��ه،  صنایع غذای��ی  آزمایش��گاه 
بزرگ ترین تولیدکنن��ده زعفران در جهان 
و بزرگ تری��ن قطب فرآوری، بس��ته بندی 
و ص��ادرات زعف��ران در خاورمیانه اس��ت. 
همچنین ب��ا ۷۵درصد تولی��د، بزرگ ترین 
قطب تولی��د رب گوجه فرنگی در کش��ور، 
بزرگ تری��ن کارخان��ه تولیدکنن��ده ن��ان 
صنعتی است. برای نخس��تین بار در ایران 
از برگ زیتون ب��رای تولید چای با خواص 

درمانی در مشهد استفاده شده است. 
منحصربه فردترین غذای ایرانی

ه��رکاره، ن��ام ظرف س��نگی مخصوصی 
اس��ت که از قدیم به منظ��ور پخت غذا در 
منطقه توس این اس��تان استفاده می شده 
و از کوه ه��ای گرانیتی جن��وب این منطقه 
مانند کوه س��نگی و کوه های خلج تراشیده 
می ش��ده اس��ت. طبخ غ��ذا در این ظروف 
س��نگی طع��م آن را بس��یار لذی��ذ و گوارا 

می کند. 
ام��روزه از ه��رکاره بیش��تر ب��رای پخت 
آبگوشت اس��تفاده می ش��ود که در منوی 
اغلب رس��توران های سنتی و ایرانی مشهد 
به نام دیزی س��نگی موجود ب��وده و غذایی 

بسیار لذیذ است. 
این ظروف س��نگی همچنی��ن به عنوان 
س��وغات مش��هد در بیشتر فروش��گاه های 
عرضه س��وغات و صنایع دس��تی این شهر 
عرضه می ش��ود. سنگ تراش��ی در گذشته 
یکی از مش��اغل عمده در شهر مشهد بوده 
و راسته ای به نام بازار سنگ تراش ها را در 
بافت قدیم مش��هد به خود اختصاص داده 

بوده است. استفاده از هرکاره، عالوه بر بهتر 
ش��دن طعم و کیفیت غ��ذا به دلیل جنس 
خاص س��نگ آن مواد معدنی مفید را برای 
بدن انس��ان تأمین کرده و نیز به س��ریع و 

سالم پخته شدن غذا کمک می کند. 
ه��رکاره واژه ای که��ن در منطق��ه توس 
اس��ت، به ط��وری ک��ه حکی��م ابوالقاس��م 
فردوسی نیز در ش��اهنامه بارها از این واژه 

استفاده کرده است، به هرکاره چون شیربا 
پخته ش��د / زن و مرد زان کار پردخته شد 
یا کنون تا بدوش��م ازین گاو ش��یر / تو این 

کار هرکاره آسان مگیر. 

محصوالت کشاورزی
ای��ران پ��س از چی��ن و ترکیه س��ومین 
تولیدکننده خربزه در جهان است و استان 
خراس��ان رضوی با یک س��وم تولید کشور 
بزرگ تری��ن تولیدکننده ای��ن محصول در 
ایران اس��ت. خوش��مزه ترین، لذیذترین و 
محبوب تری��ن ن��وع خربزه در ای��ران، نوع 
مش��هدی آن اس��ت که عمدتا در مشهد و 
تربت جام و تایباد کش��ت می ش��ود. تیل، 
نوعی میوه از خانواده طالبی است که فقط 
در خراس��ان و در مشهد و نیشابور و در دو 
نوع سبز و آتش��ی کشت می شود و طعمی 
بس��یار مطبوع تر و شیرین تر از طالبی دارد. 
تنس��گل نام نوعی میوه از خانواده آلو است 
ک��ه فقط در مناطق مش��هد و حومه تولید 

می شود و طعمی دل پذیر و ملس دارد. 
 همچنین خراس��ان رض��وی بزرگ ترین 
تولید کننده پنب��ه، بزرگ ترین تولیدکننده 
انگ��ور، بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده زی��ره و 
بزرگ تری��ن تولیدکننده ابریش��م در ایران 
اس��ت. ناگفت��ه نماند که این اس��تان یکی 
از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان محصوالت 
مهمی مانن��د گندم و چغندرقند اس��ت و 
نیز محصوالت باغی مش��هد مانند س��یب، 
گی��الس، ب��ه، آلو، هل��و و انگ��ور در زمره 
بهترین انواع این میوه ها در س��طح کش��ور 

هستند. 
رستوران های مشهد 

مش��هد از دیرباز به داشتن غذاهای لذیذ 
و رس��توران های متعدد و باکیفیت مشهور 
بوده اس��ت. رس��توران هایی مانند پس��ران 
کریم، معین درباری، رضایی، ارم ش��اندیز، 
حس��ین شیش��لیکی، از گذش��ته در بی��ن 

مشهد، شهر آداب ایرانی
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اهالی مش��هد و مسافران و زائران این شهر، 
محب��وب و معروف بوده ان��د و به تازگی هم 
رستوران هایی مانند کوهسر و قصر هدیش 
توانس��ته اند جایی در میان رس��توران های 
معتبر مش��هد باز ک��رده و طرفدارانی پیدا 
کنند. اما قطعا معروف ترین رس��تورانی که 
توانسته گس��تره معروفیت خود را تا اقصی 
نقاط کش��ور و حتی خارج از کشور برساند، 
مجموعه رس��توران های پدیده است که از 
نظر شهرت و معروفیت هیچ رقیبی در هیچ 
ج��ای ایران ندارد. ش��اید االن کمتر ایرانی 
باش��د که حداقل ن��ام رس��توران پدیده را 
نشنیده باشد. عمده این شهرت هم به دلیل 
کیفی��ت باالی غ��ذا و خدم��ات، طراحی و 
معماری خوشایند و مهم تر از همه تبلیغات 

گسترده کشوری و فرامرزی است. 
 نخستین غذایی که ثبت ملی شد

س��نت طبخ ش��له مش��هدی که هر ساله 
همزمان با ایام محرم و صفر در ش��هر مشهد 
برگزار می شود، در ششمین اجالس سراسری 
ش��ورای عالی ثبت کش��ور به عن��وان میراث 
معنوی خراس��ان رضوی در فهرست میراث 
معنوی کش��ور به ثبت رسید و به این لحاظ 
نخس��تین غذای محلی اس��ت که ثبت ملی 
می ش��ود. ش��له مش��هدی، از انواع حبوبات، 
غالت، ادویه مختلف و گوشت گوسفند تهیه 
می ش��ود و به همین دلیل به ندرت به عنوان 
غذای خانگی و روزانه در منازل طبخ می شود. 
این غذا در مش��هد و در بقیه ایام سال به طور 
معدود در برخی رستوران ها نیز ارائه می شود. 
ش��له و آیین خاطره انگیز و معنوی طبخ آن 
از گذش��ته جایگاه ویژه ای میان مردم مشهد 
و بس��یاری از زائران این ش��هر داشته و یکی 

از مهم ترین خاطرات جمعی ش��هر مشهد به 
حساب می آید. 

گران ترین ادویه دنیا، زعفران
مهم ترین سوغات مش��هد، زعفران است 

ک��ه گران تری��ن ادوی��ه جهان محس��وب 
می ش��ود و مرغوب ترین نوع آن در دنیا در 
خراسان و عمدتا در شهرستان های قاینات  
)بهترین نوع(، تربت حیدریه، گناباد، مشهد 

و کاشمر کش��ت و در بازارها و کارخانجات 
به عنوان سوغات اصلی این شهر، بسته بندی 
و به فروش می رس��د. همچنین زعفران که 
به طالی س��رخ مش��هور اس��ت با توجه به 

نوس��انات قیمتی، همواره به عنوان یکی از 
گران تری��ن مواد غذایی دنی��ا مطرح بوده و 
در بسیاری از مواقع عنوان گران ترین ماده 

غذایی و خوراکی دنیا را در اختیار دارد. 
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نخستین موزه نان در خاورمیانه

نخس��تین موزه تخصصی نان در ایران و 
خاورمیان��ه در آبان ماه ۱۳۹۰ در مش��هد 
افتت��اح ش��د. مراح��ل تهی��ه آرد ش��امل 
بذرافش��انی، گن��دم چین��ی، خرمن کوبی، 
ابزار تهیه نان شامل دستاس، آسیاب آبی، 
آس��یاب بادی، ش��یوه پخت نان، انواع نان 
همچون س��نگک، نان تنوری س��اج و نان 
تنوری س��فال همچنین رقص اپر که یکی 
از آیین های خراس��انی اس��ت و منطبق با 
باورهای زراعی مردم منطقه، از موضوعاتی 
اس��ت که در این موزه ب��ه نمایش درآمده 

است. 
مشهد عصاره ادب و آداب و رسوم 

ایران زمین 
فرهن��گ و آداب و رس��وم و عقای��د هر 
مردمی نش��ان از عواط��ف و خلقیات و در 
معنایی کامل هویت انسانی آن مردم دارد. 
مش��هد الرضا شهری که به واسطه عشق به 
پیش��وای هشتم شیعیان شکل گرفت، مهد 

ادب و آداب ایران زمین بوده و هست. 
مراسم طلب باران 

از قدی��م خراس��ان منطقه ای ک��م آب و 
خشک بوده است، به طوری که مراسم طلب 
باران در بس��یاری از ش��هرهای خراسان از 
جمله مشهد مرسوم بوده و آداب مشترکی 
داشته است. بدین گونه که زنان و دختران 
ب��ا اس��تفاده از دو تک��ه چ��وب و مقداری 
پارچه، عروس��کی درست می کردند و آن را 
در س��طح محله یا روس��تا می گرداندند و با 
خواندن اش��عار و تصنیف هایی در جمعیت 
ب��اران درخواس��ت می کردن��د ک��ه در آن 
معم��وال به خداون��د و حضرت محمد )ص( 

قس��م یاد می ش��د و از مردم محله و روستا 
می خواس��تند برای پخت آش کمک کنند. 
در بیشتر این مراسم نماز باران را به صورت 
جماعت بر باالی کوه یا تپه ای می خواندند و 
مردم معتقد بودند که بعد از خواندن نماز و 
مراسم طلب باران حتما باران خواهد بارید. 

کشتی باچوخه
کش��تی باچوخ��ه، کش��تی فراگیری در 
س��طح ایران اس��ت اگرچه این کش��تی از 
قدیم در سراسر کشور با تفاوت های اندکی 
مرس��وم ب��وده، در خراس��ان و ش��هرهایی 
چون مش��هد و نیش��ابور و سبزوار به سبب 

تعصبات خاص در خصوص فرهنگ پهلوان 
و پهلوان پ��روری و همان روحیه  قدیمی و 
کهنی که مردم این سرزمین داشته اند و در 
ش��اهنامه انعکاس آن نمایانگر است بیشتر 
نمود و ظهور داش��ته و دارد. نام این کشتی 
از نام لباس خاصی گرفته ش��ده اس��ت که 

کش��تی گیران آن بر ت��ن می کنند. چوخه 
لباسی پشمی است که گاه در نبردها نیز از 

آن استفاده می شد.
 آیی��ن جوانمردی و پهلوانی از آیین های 
کهن م��ردم خراس��ان اس��ت. پهل��وان از 
مردم بس��یار آبرومند ش��هر ب��ود و معموال 
در مراس��می چون عروسی به سبب حفظ 
آمادگی جس��مانی خود و سرگرمی و رشد 
مهارت ه��ا، مس��ابقاتی را در قالب کش��تی 
باچوخه برگزار می کردند. پهلوانان کش��تی 
باچوخه معموال با افرادی که نس��ب آنها به 
ائمه می رسید )سیدها( کشتی نمی گرفتند 
و معتق��د بودند که حرمت این افراد را باید 
حف��ظ ک��رد، به گونه ای که به خ��ود اجازه 
نمی دادند پشت س��ید را به خاک برسانند. 
از گذشته مرسوم بوده که به افراد برتر این 
مسابقات کله قند هدیه می دادند. به همین 
س��بب، امروزه در کنار جوای��ز دیگری که 
اهدا می ش��ود، هنوز همان عنوان  )قندبر( 

برای جوایز مانده است. 
مش��هد همواره مواجه با س��یل مشتاقان 
زیارت از پیش��وای هشتم ش��یعیان بوده و 
هس��ت، ولی در گذش��ته به س��بب کمبود 
امکان��ات و س��فرهای س��خت و دش��وار و 
توسعه نیافتگی شهر، مرسوم بوده است که 
مشهدی ها به استقبال کاروانیان می رفتند 
و به احکام و احس��ان تیمار مسافران و زوار 
می پرداختن��د و پس از آن نی��ز در منازل 
خود پذیرای آنان می ش��دند. حتی قصبه ها 
و روس��تاهای اطراف مش��هد حضور زوار و 
کاروانیان را متبرک و میمون می دانستند و 
از میوه ه��ا و محصوالت زراعی و باغی خود 

به کاروانیان هدیه می کردند. 
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با انج��ام کاوش های باستان شناس��ی در 
تپه چشمه علی و تدفین های به جای مانده 
آن از دوران اس��المی می توان به اطالعات 
با ارزش��ی از دوران س��لجوقی دست یافت. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردش��گری، فرش��ید مصدقی، 
پژوهشگر باستان شناسی تهران این مطلب 
را در جری��ان بازدید خبرن��گاران از اماکن 
تاریخی ش��هرری مطرح ک��رد و افزود: تپه 
باستانی، چشمه و بارو مجموعه چشمه علی 
را تش��کیل داده اند که یکی از قدیمی ترین 
استقرارهای انسان پیش از تاریخ در شمال 

مرکز فالت ایران است. 
وی با اش��اره ب��ه وجود نقش برجس��ته 
قاجاری که از زمان فتحعلی ش��اه روی این 
بارو بر جای مانده است خاطرنشان کرد که 
این نقش برجس��ته جدید ترین اثر تاریخی 
این مجموعه به حس��اب می آی��د. به گفته 
این باستان ش��ناس، آثار کشف شده از این 
محوطه باس��تانی که مربوط به هزاره پنجم 
است در موزه ملی ایران نگهداری می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه این محوط��ه تاریخی با 
محوطه های سیلک و ازبکی همزمان است، 
گفت: کنگره های بارو شبیه به ارگ بم است 
و از زمانی که مش��اهده ش��ده اند به همین 
ش��کل و کمی ش��بیه باروهای س��لجوقی 

بوده اند. 
ب��ه گفته این باستان ش��ناس، با توجه به 

آثار به دست آمده دوره های پیش از تاریخ 
اس��المی )س��لجوقی و آل بویه( و پارت در 
داشته اند.  اس��تقرار  مجموعه چش��مه علی 
وی با اش��اره به آجر های بی��رون زده از تپه 
چشمه علی این آجر ها را متعلق به قبرهایی 

از دوره اس��المی دانس��ت. مصدقی با بیان 
اینک��ه ای��ن محوط��ه حریم مصوب ش��ده 
دارد، اف��زود: عوامل��ی همچ��ون وجود آثار 
طبیعی، محوطه باستانی، تحوالت تاریخی 
به وقوع پیوس��ته این نتیجه را می دهد که 

این مجموعه باید به ص��ورت یک مجموعه 
فرهنگ��ی تاریخ��ی در نظ��ر گرفته ش��ده 
و ب��رای آن حریم در نظر گرفته ش��ود. او 
تصریح کرد: محوطه چشمه علی بارها مورد 
نقش��ه برداری قرار گرفت��ه، تعیین حریم و 

اصالح ش��ده، اما آنچه باید برای حریم آن 
مدنظر قرار گیرد منظر طبیعی، چشم انداز 

تاریخی و محیط اطراف آن است. 
مصدق��ی با اش��اره به ساخت و س��ازهای 
جدیدی که اطراف چشمه علی در سال های 
اخیر صورت گرفته است، تصریح کرد: این 
ساخت و سازها نش��انه بی تفاوتی به مواردی 
است که در باال به آنها اشاره کردم. به گفته 
وی، در صورتی ک��ه حریم جدی��دی نیز در 
نظر گرفته ش��ود تخریب خانه های اطراف 
نیز باید با نظارت باستان شناسان باشد زیرا 

که خانه ها دامنه کوه را بریده اند. 
مصدقی با اش��اره به طرحی که از طرف 
وی س��ال 8۹ برای کاوش در چش��مه علی 
ارائه شده اس��ت، تصریح کرد: ریزش هایی 
ک��ه در اثر زمان اتفاق می افتد باعث از بین 
رفت��ن تدفین هایی می ش��ود ک��ه در بدنه 
وج��ود دارد. وی تاکید ک��رد: با اجرای این 
طرح نه تنها گمانه عمیقی ایجاد نمی شود 
بلک��ه می توانیم قس��مت هایی را تراش��یده 
و اس��کلت های به جای مان��ده را که حاوی 
بخش زی��ادی اطالعات از دوره س��لجوقی 

هستند به دست آوریم. 
ب��ه گفت��ه مصدقی ب��ا اجرای ای��ن طرح 
کلوخ هایی که از بدنه تپه جدا ش��ده و حاوی 
آثار فرهنگی با ارزش��ی هس��تند نیز از بین 
نمی روند. او با بی��ان اینکه هزینه حفاری در 
این قس��مت تنها ۵۰میلیون توم��ان برآورد 

رازهای ناگفته اسکلت های چشمه علی
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شده است گفت: چشمه علی پتانسیل این را 
دارد که هر سال حفاری شده و به یک سایت 
موزه باستان شناسی تبدیل شود تا مردم نیز 
این امکان را بیابند ک��ه از مواهب تاریخی و 

باستانی و سایت زنده استفاده کنند. 
به گفته مصدقی ایجاد فضای سبز حداقل 
کاری اس��ت که می تواند دست اندازی ها به 
این منطقه را کمتر کند گرچه آبیاری فضای 
س��بز نیز باعث خس��ارت های زیرس��طحی 
می ش��ود. مصدقی افزود: با فرهنگ سازی و 
فعالی��ت میراث فرهنگی می ت��وان اینجا را 
زنده نگه داشت. به گفته این باستان شناس، 
ه��ر خانه ای که تملک و تخریب می ش��ود، 
می توان��د به ترانش��ه های باستان شناس��ی 
تبدی��ل و کاوش ه��ا در آنجا از س��ر گرفته 
ش��وند اگر هم آثاری از آن به دس��ت نیامد 
به فضای سبز تبدیل شود. به گفته مصدقی 
تا قب��ل از دهه ۳۰فعالیت باستان شناس��ی 
خاصی در چش��مه علی انجام نگرفته است. 
در س��ال ۱۹۰۹هیاتی فرانس��وی در حین 
مطالعات خود در دشت ری و ورامین اینجا 
را نقش��ه برداری ک��رده ولی کن��د و کاوی 
نمی کنن��د. در س��ال های  ۱۹۱2 و ۱۹2۵ 
دم��رگان در این مح��ل تحقیقات��ی انجام 
می دهد که اطالع��ات دقیقی از کم و کیف 
خاک برداری ها و اکتش��افاتاش به جز یک 
گزارش که به زبان فرانس��ه به چاپ رسیده 
است چیزی در دست نیست. تا اینکه سال 
۱۹۳4 اشمیت آمریکایی آلمانی تبار دراینجا 
به س��ه فصل کاوش می پ��ردازد بعد از وی 
نیز فاضلی در این محل ترانش��ه الیه نگاری 

ایجاد کرده است. 
مصیب رحی��م زاده، رئی��س اداره میراث 

فرهنگ��ی ش��هرری نی��ز در ادام��ه بازدید 
خبرنگاران از محوطه تاریخی چش��مه علی 
گفت: بیشتر ساختمان های اطراف محوطه 
باستانی چشمه علی در سال های ۵6 و ۵۷ 
ساخته ش��ده اند. او با اشاره به اینکه در هر 
نقطه ای از ش��هرری در عمق س��ه تا چهار 
متری ممکن اس��ت آثار تاریخی یافت شود 

تصریح کرد: در حریم مصوب شده ساخت 
زیرزمی��ن من��وط به انجام کاوش اس��ت و 
خ��ارج از آن نی��ز اگر گودب��رداری صورت 
گیرد با نظارت میراث فرهنگی خواهد بود. 
تپ��ه چش��مه علی ب��دون ش��ک یکی از 
قدیمی ترین آثار باس��تانی ش��هر ری است. 
م��کان این چش��مه کوهی ک��م ارتفاع در 

انته��ای غرب��ی رش��ته کوه بی بی ش��هربانو 
اس��ت که از دامنه جنوبی آن چشمه پرآبی 
می جوش��د. نام قدی��م این چش��مه به نام 
خانواده س��ورن ب��وده ک��ه از خاندان های 
مه��م ای��ران و ری ب��ه حس��اب می آم��ده 
است. چش��مه علی سرمنش��اء حیات یکی 
از کهن تری��ن تمدن ه��ای جه��ان و بنیاد 

شهر باستانی ری اس��ت. ایجاد فضای سبز 
در روی س��طح تپه ب��ا فواره هایی در مقابل 
نقش برجس��ته محوطه س��اماندهی ش��ده 
موقعیتی عالی را برای گردشگران به وجود 
آورده است. این اثر در تاریخ ۱۳۱۳/۱/2۵ 
به ش��ماره 2۰2 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است. 
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توس ش��هری تاریخی در استان خراسان 
رضوی اس��ت. در دوره هخامنش��یان شهر 
توس ب��ه نام سوس��یا یاد  ش��ده و یکی از 
پایتخت های ایالت پارت در ش��مال شرقی 
ایران و منطبق بر اس��تان خراسان امروزی 
ب��وده  اس��ت. در یکی از بخش های اوس��تا 
نام توس، پس��ر نوذر به عنوان یلی جنگجو 
آمده  اس��ت که در برابر پس��راِن دلیِر ویسه 
می جنگد و از ایزدبانو  )اردویس��ور اناهید( 
تقاضای یاری می کند. فردوس��ی توسی نام 
این دی��ار را بارها در ش��اهنامه آورده و به 
گفته او سام نیای رستم در کنار کشف رود 
توس ب��ا اژدهایی جنگیده و آن را کش��ته 
 اس��ت. توس هم مانند نیش��ابور به دس��ت 
تولوی پس��ر چنگیزخان خ��راب و در زمان 
اوغ��دی  )اوکت��ای( جانش��ین چنگی��ز به 
تجدید عمارت��ش پرداختند و از آن به بعد 

چند مرتبه مقر فرمانروایان مغول شد. 
بازس��ازی عم��ارت قلع��ه ت��وس پس از 
ف��وت تیم��ور و در س��ال ۱4۰۵ م. انجام 
گرفت. در دوره  ه��ای بعد نام توس را با نام 
مش��هد یک جا می برند، مش��هد تدریجا به 
واس��طه اهمیت مذهبی خود شهر توس را 
تحت الش��عاع قرار داده و پایتخت خراسان 
ش��د. در گذش��ته توس با نام طابران توس 
ش��ناخته می شد و بخش��ی از توس بزرگ 
به ش��مار می آمد. با محو ش��دن نام توس 
از پس��وند دیگر ش��هرهای منطقه از جمله 

سنابادتوس و نوگانتوس طابران توس خود 
را به عنوان توس به مردم می شناسد. 

بناهای تاریخی 
بازس��ازی آرام��گاه فردوس��ی در س��ال 

۱۳۱۳ خورش��یدی ب��ه وس��یله انجم��ن 
آث��ار مل��ی در ایران، انجام ش��د. نمادهای 

تاریخ��ی توس هم چ��ون ارگ توس و باره 
ت��وس ش��امل دیواره هایی که��ن و چهار 
دروازه م��رو، رزان، نوغ��ان و ترقی��ذ و نیز 
بقع��ه هارونیه، میل اخن��گان، آرامگاه امام 
محمد غزالی و روس��تای پاژ، زادگاه حکیم 
ابوالقاس��م فردوسی توس��ی را می توان نام 
برد. آرامگاه فردوس��ی در س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری ایران به ثبت ملی 
رس��یده  است و به پیشنهاد سازمان میراث 
فرهنگ��ی و بنیاد فردوس��ی تالش ش��ده 
پرونده ثبت آرامگاه فردوس��ی که در ایران 
مجموعه فرهنگی تاریخی توس نامگذاری 

شده  است. 
ح��وزه تمدنی خراس��ان بزرگ ش��امل 
اس��تان های س��ه گانه خراس��ان ای��ران و 
ازبکس��تان،  تاجیکس��تان،  کش��ورهای 
افغانس��تان و ترکمنس��تان اس��ت ک��ه از 
ای��ن منطق��ه تاریخ��ی مفاخر مش��هوری 
برخاس��تند ک��ه در فرهن��گ و ادب زبان 
پارس��ی به عنوان مفاخر مشترک شناخته 
می ش��وند ک��ه از آن می��ان می ت��وان به 
فردوس��ی، رودکی، ناصر خسرو قبادیانی، 
عط��ار نیش��ابوری، خواج��ه نصیرالدی��ن 
خوارزم��ی،  خی��ام،  مول��وی،  طوس��ی، 
 پور س��ینا، ابوریحان بیرون��ی، عبدالرحمن 
جامی، عبداله انص��اری، ابوالفضل بیهقی، 
ابن یمین، امام محمد غزالی، فارابی اشاره 

داشت. 

شهر فردوسی اینجاست
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موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی 
شهرستان نیک ش��هر با وسعت ۱228۰ 
کیلومتر مربع معادل 6/6درصد از مساحت 
اس��تان را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. 
این شهرس��تان با موقعیت جغرافیایی 6۰ 
درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و 26 درجه 
و ۱۳ دقیق��ه عرض ش��مالی از ش��مال به 
شهرستان های ایرانش��هر و دلگان، از شرق 
به شهرستان قصرقند، از غرب به شهرستان 
فن��وج و اس��تان هرم��زگان و از جنوب به 
شهرس��تان های کنارک و چابه��ار محدود 
شده است.  این شهرستان دارای سه مرکز 
شهری به نام های نیک شهر، اسپکه و بنت و 
تعداد چهار بخش به اسامی مرکزی، الشار، 
بنت و آهوران و تعداد ۱۱دهس��تان و ۳۹۵ 

روستا است. 
آب و هوا 

شهرس��تان نیک ش��هر به لحاظ اقلیمی، 
دارای اقلیم گرم بوده، از رودخانه های مهم آن 
می توان به رودخانه کاجو، تنگ سرحه، بنت، 
نیک شهر � داروکان و ملوران اشاره کرد. این 
شهرس��تان جزو نواحی کوهستانی سیستان 
به شمار می رود و کوه های آهوران مهم ترین 
ارتفاعات این شهرستان را تشکیل می دهند. 
مردم این شهرستان از  نژاد بلوچ هستند و به 
زبان بلوچی تکلم می کنند و پیرو دین مبین 

اسالم و مذهب تسنن هستند. 

نیک شهر، بهشتی در جنوب
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محصوالت کشاورزی

بیشترین محصوالت کشاورزی این شهرستان خرما، 
برنج و مرکبات است. 

تاریخچه
نام قدیم شهرستان نیک ش��هر )ِگه( به معنی ِگهتر و 
بهتر بوده که در س��ال ۱۳2۰ هجری شمس��ی در زمان 
رضا ش��اه به نیک ش��هر تغییر نام یاف��ت و در خردادماه 
س��ال ۱۳6۹ از شهرس��تان چابهار جدا و به شهرستان 
تبدیل شد. شهرستان نیک شهر با داشتن سابقه تاریخی 
درخشان در برگیرنده آثار تاریخی و باستانی ارزشمندی 
اس��ت که از دی��دگاه باستان شناس��ی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. سفالینه های به دست آمده در بررسی های 
باستان شناس��ی در گمانه زنی ها قدمت این شهرستان را 
باالی پنج هزار سال تخمین می زنند. شهرستان نیک شهر 
با بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی و آثار دوره اس��المی یکی از 

کانون های آثار باستانی در سطح استان است. 
آداب و رسوم

در دهه اول محرم الحرام و خصوصا در روزهای نهم و 
دهم محرم روزه می گیرند. عروسی اهل هر قبیله با هم 
قبیله خودش صورت می  گیرد. در مراسم ازدواج رسمی 
به نام )بجاری( دارند به معنای گرفتن کمک از تمامی 
فامیل و آش��نایان است. نخس��تین مرحله عروسی بعد 
از مراس��م خواستگاری مراسم نشانگ )شیرینی خوران( 
است. پس از آن نیز مراسم ازدواج انجام خواهد شد که 

گاهی یک هفته تا سه روز طول می کشد. 
غذا

از معروف ترین خوراک های محلی شهرستان نیک شهر 
می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

تباِهگ: یک نوع گوشت خشک شده است. 
تنورچه: گوشتی که در تنورهای محلی پخت می شود. 
چانگال: از مخلوط خرما، نان و روغن درست می شود. 

نان تیموش: یک نوع نان خیلی نازک است. 
هارگ: یک نوع خرمایی پخته شده است.
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یکی از ش��هرهای اس��تان ف��ارس آباده 
اس��ت. ش��هری ب��ا جاذبه ه��ای تاریخی و 
گردش��گری بس��یاری ک��ه ارزش دیدن را 
دارن��د. در ای��ن گزارش ب��ه معرفی برخی  
جذابیت های سیاحتی این شهر می پردازیم 
و از ش��ما هم می خواهیم که در این س��فر 

همراه ما باشید. 
سد قوسی ایزدخواست 

س��د قدیمی ایزدخواست نخستین نمونه 
س��د قوس��ی در ایران و جهان اس��ت و به 
س��د سربند معروف است. این سد در هفت 
کیلومتری ش��هر ایزدخواس��ت در تنگه ای 
موسوم به )گلوگاه( که کم عرض ترین برش 
رودخانه اس��ت، احداث شده است. سد در 
دوران ساسانیان روی رودخانه ایزدخواست 

بنا شده است. 
کاروانسرای ایزدخواست

کاروانسرای ایزدخواست در شمال شرقی 
رودخانه ایزدخواست و در شمال شهر آباده 
از اس��تان فارس قرار دارد. این کاروانس��را 
در بین راه ش��هر تاریخی و باس��تانی آباده 
و اصفه��ان ق��رار دارد و یک��ی از مهم ترین 
کاروانس��راها در ای��ن منطق��ه محس��وب 

می شود. 
قلعه ایزد خواست

ش��هر تاریخ��ی ایزدخواس��ت در بخش 
مرکزی شهرستان آباده و در شمال استان 

ف��ارس قرار دارد و دارای آث��ار تاریخی از 
دوران و اعص��ار مختل��ف تمدن��ی ای��ران 
اس��ت. قلعه و پل ایزدخواس��ت، کاروانسرا 

و خانه ه��ای قدیم��ی روس��تایی از جمله 
آثار تاریخی ش��هر ایزدخواس��ت به شمار 

می روند. 

تیمچه صرافاناین
ق��راردارد ک��ه  بازارکهن��ه  در  تیمچ��ه 
درگذش��ته در مالکی��ت ح��اج مالعبداهلل 

واعظ بوده اس��ت. وی ضم��ن اداره کردن 
منب��ر و مح��راب مس��جد به ام��ر تجارت 
می پرداخت��ه و تیمچ��ه به وس��یله خود او 

جاذبه های تاریخی شهرستان آباده
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برای انج��ام امور بازرگانی نزدیک 
ب��ه ۱2۰س��ال پی��ش به دس��ت 
اس��تادرضا ی��زدی در بافت قدیم 

شهر آباده بنا شده است. 
 کاله فرنگی سورمق

کاله فرنگی س��ورمق که قدمت 
آن به دوره قاجار می رس��د. ش��هر 
سورمق از توابع شهرستان آباده در 
استان فارس قرار دارد. این عمارت 
در 24 کیلومت��ری جنوب ش��هر 
آباده قرار دارد که بنایی بسیار زیبا 
از آث��ار دوره قاجار در باغچه ای در 
نزدیک��ی یک��ی از میادین مرکزی 

شهر سورمق است. 
امامزاده سیدعلی

مقب��ره امام��زاده س��یدعلی در 
بخ��ش مرکزی شهرس��تان آباده، 
دهس��تان ایزدخواست و در ارتفاع 
2 هزار و 8۰4 متری از سطح دریا 

قرار دارد. 
منبت کاری 

منب��ت کاری یک��ی از هنره��ا و 
صنایع دس��تی اس��ت. در این هنر 
نقش ها به صورت نقش برجس��ته 
روی زمین��ه کار ق��رار می گیرند. 
با توجه به اس��ناد و مدارک موجود 
منبت کاری در ایران، س��ابقه این 
می رس��د  به ۱۵۰۰س��ال  صنعت 
و قدیمی تری��ن اث��ر منب��ت کاری 
موجود یک لنگه در چوبی اس��ت 
و روی آن ب��ا خالل هایی از چوب 
گ��ردو و دیگ��ر نقش ها کار ش��ده 

است. 
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دیدنی های رامسر
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زیبایی ها اینقدر هس��ت و اینقدر همه از 
آن خبر دارن��د که دیگر گفتن ن��دارد. اما 
وقت��ی قرار اس��ت از گردش��گری در ایران 
بنویسیم به ظاهر ظلمی جبران ناپذیر است 
که نامی از رامس��ر زیبا و دل انگیز نبریم. به 
همین دلیل هم بوده که س��ری زده ایم به 
این ش��هر زیبای ش��مالی و دور و اطرافش 
را ه��م خوب بررس��ی کرده ایم تا با ش��ما 
خواننده عزیز مروری بکنیم بر داش��ته های 

این منطقه دیدنی. 
جواهرده

جواهرده یکی از مناطق زیبا در اس��تان 
مازندران و شهرس��تان رامس��ر است. در 
مورد نام  این  روس��تا عقاید مختلفی  وجود 
دارد، در گذش��ته آن  را ج��ورده  به  معنی  
ده  ب��اال در مقابل جی��رده یعنی پایین ده 
تاریخی  می خواندند. جواه��رده منطقه ای 
با جنگل های سرس��بز اس��ت که نیمی از 
سال پوش��یده از برف و در فصل تابستان 
از هوای بس��یار مطبوعی برخوردار است. 
ای��ن منطق��ه رویایی، ش��اهکار طبیعت و 
نگین فیروزه فام کوه  های البرز به ش��مار 
می رود که از س��ه جهت در محاصره کوه 
قرار دارد. ای��ن منطقه با وجود فاصله کم 
از دریای خزر، در ارتفاع قابل مالحظه ای 
از س��طح دریا که حدود 2 هزار متر است، 

ق��رار دارد. 
بوستان صفارود

مسیر دسترسی به این بوستان از ابتدای 
جاده جواهرده در میدان غربی شهر رامسر 
آغ��از و پس از ط��ی ۹کیلومت��ر و عبور از 
مس��یری زیبا ب��ه این پ��ارک در کنار رود 
صفارود می رسد. این بوستان در میان دره 
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و در پایی��ن جاده قرار دارد که پله هایی نیز 
برای ورود به  آن از جاده ساخته شده  است 
و وجود جن��گل، رودخانه، آب معدنی، آب 
و هوای مطبوع ب��ه این مکان جلوه خاصی 

بخشیده است. 
قله مارکوه

قله مارکوه از سلسه کوه  های البرز است و 
در 6کیلومتری ش��رق رامسر و ۳کیلومتری 
س��احل دری��ا و محور ارتباط��ی تنکابن به 
رامس��ر ق��رار دارد. قله مارکوه با وس��عت 
6۰۰ ه��زار مترمربع ب��ا ان��واع درختچه ها، 
درخت��ان انجیلی، بلوط، شمش��اد و ازگیل 
پوش��یده ش��ده و ارتف��اع قل��ه از س��طح 
دری��ا حدود ۵۰۰ متر اس��ت. ش��هر کتالم، 
چش��م اندازهای زیبای آن ب��ه  دریا، مزارع 
برنج و باغات چای و مرکبات در شمال قله، 
تس��لط به تپه ها و ارتفاعات سرس��بز البرز 
و روس��تاهای اطراف و رودخانه نسارود در 
ش��رق به این مکان موقعیتی ویژه بخشیده 

 است. 
آب های گرم معدنی

مرک��ز  از  گس��ترده ای  بخش ه��ای 
ش��هر رامس��ر از آب های گ��رم معدنی با 
خاصیت ه��ای طب��ی و درمان��ی برخوردار 
است که گردشگران از این آ ب ها بهره مند 
می شوند. وجود این آب گرم ها در نزدیکی 
س��احل دریا ویژگی منحص��ر به فردی به 
رامسر بخشیده  اس��ت. در شهرهای کتالم 
و س��ادات محله نیز چند وان و استخر آب 
گ��رم معدنی وجود دارد ک��ه برای درمان 
بیماری های پوس��تی، رماتیسم و دردهای 
عصبی و عضالنی س��ودمند است. سادات 
محله در فاصله ۵ کیلومتری رامس��ر قرار 
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دارد ک��ه زمانی معاف محله نام داش��ت و 
سپس به سیدمحله تغییر یافت و در چند 
ده��ه اخیر مبدل به س��ادات محله ش��د. 
این ش��هر به داشتن چش��مه  های آب گرم 

معدنی مشهور است. 
گرسماسر

در مس��یر رامس��ر ب��ه کتالم، مس��یری 
آس��فالته، جنگلی و زیبا وج��ود دارد که 

امت��داد آن ب��ه زیباترین و باش��کوه ترین 
یی��الق واق��ع در رامس��ر می رس��د و نام 
آن گرسماس��ر است. گرسماس��ر قدمتی 
تاریخی دارد و در مسیر عبور کوهنوردانی 

است که جهت اس��تفاده از مناظر طبیعی 
و زیب��ای لپاس��ر ب��ه قل��ه ۳6۰۰متری و 
پربرف با شکارهای نایاب سماموس راهی 

می شوند. 

موزه تماشاگه خزر
این عمارت ب��ه کاخ مرمر معروف بوده و 
در س��ال ۱۳۱6 در میان باغی به مساحت 
6۰هزار متر که مساحت کاخ حدود 6۰۰متر 
اس��ت، با ش��یوه معماری اروپایی بنا ش��ده 
است. در داخل کاخ گچبری های زیبا، سقف 
بس��یار دیدنی با چهار ستون سنگی بزرگ 
خوش تراش، ببر سنگی، مجسمه های برنزی 
و مرمری، تابلوهای نقاشی عتیقه، فرش های 
نفیس، کریستال، منبت کاری های استادانه 
و آث��ار منحصربه فرد هنرمندان بزرگ ایران 
و جه��ان جه��ت بازدید عموم ب��ه نمایش 
گذاش��ته شده اس��ت. در این باغ نخستین 
نهال های مرکبات اصالح ش��ده و گونه  های 
گیاهی متفاوت و نایاب خارجی کاشته شده 
که این موزه را ب��ه یکی از باغ های منحصر 
به فرد ای��ران از نظر تنوع گونه های گیاهی 

تبدیل کرده است. 
تله کابین رامسر

تله کابین رامس��ر به عن��وان بزرگ ترین 
تله کابی��ن کش��ور از کن��ار س��احل خزر تا 
ارتفاع��ات جنگلی ب��ا 4۰ کابی��ن به طول 
2 کیلومت��ر امت��داد دارد و توس��ط بخش 
خصوصی ایجاد شده است. تله کابین رامسر 
تنها تله کابین در خاورمیانه است که ساحل 
دری��ا را به ارتفاعات جنگلی متصل می کند. 
این تله کابین که ب��ه واحدهای پذیرایی و 
اماکن تفریحی گردش��گری مجهز اس��ت با 
حمل4۵۰نفر  ظرفی��ت  ظرفیت۵۰کابی��ن 
در س��اعت را دارد. تل��ه کابین رامس��ر در 
۵کیلومتری غرب رامسر و ۳۰۰متری شهر 

چابکسر قرار دارد. 
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وقتی فضای شهرها و ش��لوغی سرسام آور آنها دنیا را 
برای ما کوچک و کس��ل کننده می کنند، فضاهای باز و 
باشکوه پارک های ملی می تواند داروی خوبی برای روحیه 
از دس��ت رفته باشد. اروپا پر از زیباترین پارک های ملی 

طبیعی و محافظت ش��ده در دنیاست که از جنگل های 
انبوه و چشم اندازهای وحشی برخوردار هستند. 

پارک ملی دریاچه های پلیتویک، کرواسی
ای��ن پ��ارک در فهرس��ت می��راث جهان��ی ق��رار 

گرفته اس��ت و وقت��ی از آن دیدن کنی��د، دلیلش را 
درمی یابی��د. یکی از قدیمی تری��ن پارک های ملی در 
جنوب ش��رقی اروپاس��ت و پ��ر از کوه ه��ای زیبا که 
در می��ان آنها ۱6دریاچه ق��رار دارد و این دریاچه ها 

ب��ه خاطر س��طوح مختلف مواد معدن��ی به رنگ های 
مختل��ف هس��تند. جنگل ه��ای آن از درختان راش، 
صنوبر و کاج تش��کیل شده و زیستگاه خرس، گرگ، 

خفاش و س��یاه گوش اس��ت. 

زیبا ترین پارک ملی های اروپا
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پارک ملی ساکسون سویس، آلمان

این پارک ملی که در نزدیکی شهر درسدن آلمان قرار 
گرفته از چشم اندازهای منحصر به فرد زیادی برخوردار 
است. این پارک به خاطر درخت های مخروطی بلندش 
معروف است که باالی صخره ها قرار دارند و جنگل های 
انبوه دور و برشان را گرفته اند. پس از سال ها این پارک 
ک��ه در بخش دورافتاده ای در ش��رق آلمان قرار گرفته 
حاال به جاذب��ه ای برای پیاده روی، دوچرخه س��واری و 
کوهنوردی تبدیل شده است. کوه ها و جنگل های انبوه 
آن باعث ش��ده اند که این منطقه ب��ه جاذبه ای نادر در 

اروپا تبدیل شود. 
پارک ملی لوک لوموند و تروساکس، اسکاتلند

این پارک ملی با ۷2۰مایل دش��ت های خوش منظره 
اس��کاتلندی یکی از زیباتری��ن و بزرگ ترین پارک های 
ملی بریتانیاس��ت. ارتفاعات اس��کاتلند بهشت افرادی 
اس��ت که پی��اده روی در طبیع��ت را دوس��ت دارند و 
تروساکس با چشم اندازهای وحشی، دریاچه های زالل و 
تپه های سرسبز به حق در این لیست قرار گرفته است. 

پارک ملی سوییس، سوییس
 این پارک که بخشی از ذخیره بیوسفر یونسکو است، 
بزرگ ترین منطقه حفاظت شده در سوییس است. پارک 
ملی سوییس در مرز دره انگادین ایتالیا قرار دارد و یکی از 
قدیمی ترین پارک های ملی است که پر از چشم اندازهای 
زیباس��ت. در این پارک شاهد رودهای نیلگون، قله های 

باشکوه و جنگل های انبوه آلپ خواهید بود. 
سنک تر، ایتالیا

اگ��ر می خواهید پارکی متف��اوت و زیبا ببینید پارک 
سنک تر انتخاب فوق العاده ای است که در لیست میراث 
جهانی یونس��کو هم قرار دارد. این منطقه متش��کل از 
دهکده های خوش منظره، خط س��احلی زیبا و تپه های 
پس��ت و بلند اس��ت. با خودرو نمی توان ب��ه دهکده ها 
دسترس��ی پیدا کرد و فقط از طریق قطار یا قایق است 

که می توانید به این مناطق دست نخورده برسید. 

پارک ملی اوالنکا، فنالند
این پارک هم در تابس��تان و هم در زمس��تان بسیار 
زیباس��ت. این پارک 2۷۰ کیلومترمربعی در اوس��ترو 

بوس��نیای ش��مالی و مناطق لپلند فنالن��د قرار گرفته 
است. اوالنکا در نزدیکی دایره قطب قرار دارد و منطقه 
دور افتاده ای اس��ت که رودهای آن با جنگل های کاج 

محاصره ش��ده است. در زمستان مناظر آن دوستداران 
پیاده روی در طبیعت را به خود جذب می کند تا بتوانند 

فرصت مشاهده شفق شمالی را به دست آورند. 
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پارک ملی بلونو دولومیت، ایتالیا

ای��ن پارک که روی لبه جنوب ش��رقی کوه های آلپ 
در ش��مال ایتالی��ا قرار گرفته اس��ت در س��ال ۱۹۹۰ 
تأس��یس ش��د تا از زیبایی طبیعی آن محافظت شود. 
بیش��تر جاهای این پارک وحش��ی هستند و تا به حال 
پای کس��ی به آنها نرسیده است. هوای تازه کوهستان، 
گستره وسیع گل های زیبای وحشی باعث شده که این 

پارک نقطه محبوبی در تابستان باشد. 
تریگالو، اسلوونی

پ��ارک تریگال تنها پارک ملی اس��لوونی اس��ت ولی 
می ت��وان گف��ت یک��ی از زیباتری��ن پارک ه��ای ملی 
اروپاس��ت. کوه با ش��کوه تریگالو تقریباً در وس��ط آن 
قرار گرفته اس��ت و 2864 متر ارتفاع دارد. این منطقه 
پر از قله ها و دره های باش��کوه اس��ت که باعث ش��ده 
نقطه ایده آلی برای کوهنوردان حرفه ای باش��د. اسکی، 
رفتین��گ و ورزش های آبی هم از فعالیت های محبوب 
دیگر این منطقه است که توریست های زیادی را جذب 

می کند. 
پارک ملی پیرنه، فرانسه

یکی از زیباترین و دوس��ت داش��تنی ترین پارک های 
ملی فرانس��ه است که از آلپ دس��ت نخورده تر است و 
پر از کوه های عظیم، آبشارهای خروشان و دریاچه های 
آرام اس��ت. در این منطقه اسب س��واری و کوهنوردی 

محبوبیت زیادی دارند. 
پارک ملی اوردسا، اسپانیا

این منطق��ه با زیبایی طبیعی ش��گفت انگیزش یکی 
از بهتری��ن و نخس��تین پارک های ملی اروپاس��ت و با 
۱۵6کیلومتر مربع مساحت که در مرز فرانسه قرار دارد، 
پر از رودهای خروش��ان، آبشارها، صخره های عمودی و 
بیش��ه های انبوه است. برای دوس��تداران حیات  وحش 
جای خوبی اس��ت و جنگل های آن زیس��تگاه مارموت، 
گراز وحش��ی، عقاب طالیی، کرکس ریشدار، شاهین و 

انواع و اقسام پرندگان است. 
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همه س��اله در ماه های مختلف در تمام کش��ورهای دنیا 
فس��تیوال هایی برگزار می ش��ود. برخی از این فستیوال ها 
مرب��وط ب��ه فرهنگ و س��نت کش��ورها و برخی ش��امل 
رویدادهای بین المللی است. ساالنه تعداد کثیری گردشگر 
ب��رای ش��رکت در این فس��تیوال ها به ش��هرهای مختلف 
س��فر می کنند؛ بعضی به منظور آشناشدن با فرهنگ های 
مختلف، ش��رکت در جش��ن ها، مراس��م های مخصوص و 
برخی به منظور خرید و آشنایی با صنعت مرتبط با حرفه 

و شغل شان به تماشای این فستیوال ها می روند. 
کارناوال ریودوژانیرو

از معروف ترین فستیوال های دنیا کارناوال ریودوژانیروی 
برزیل است. این کارناوال که هر ساله قبل از لنت )دوره ای 
ک��ه در آن مس��یحیان روزه می گیرند( برگزار می ش��ود با 
ح��دود 2میلی��ون ش��رکت کننده در خیاب��ان در هر روز 

به عنوان بزرگ ترین کارناوال دنیا شناخته شده است. 
سال نو چینی ها 

این روز بزرگ ترین و مهم ترین جش��ن چینی ها در سال 
اس��ت. در این فس��تیوال از اژدها، آتش ب��ازی، لباس های 
س��مبلیک، گل، فانوس و... اس��تفاده می ش��ود. س��ال نو 
چینی نخستین روز سال جدید تقویم چینی ها است. این 
جشنواره به فس��تیوال بهار نیز معروف است که در تقویم 

چینی طوالنی ترین فستیوال است. 
فستیوال گلبازی بوریونگ 

این فس��تیوال یک فس��تیوال س��االنه در طول تابستان 
اس��ت که در بوریون��گ واق��ع در 2۰۰ کیلومتری جنوب 
س��ئول )کره جنوبی( برگزار می ش��ود و ساالنه میلیون ها 

توریست را به خود جذب می کند. 
گل و لجنی که در این فس��تیوال اس��تفاده می ش��ود از 

معروف ترین فستیوال های دنیا
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زمین صاف و گلی بوریونگ گرفته می شود و به سمت 
ساحل دائچئون حمل می شود. این گل و لجن از مواد 
معدنی غنی اس��ت. فس��تیوال ح��دودا دوهفته طول 

می کشد و در ماه جوالی برگزار می شود. 
مرد سوزان 

یک جش��نواره س��االنه به مدت تقریبا یک هفته با 
حضور ح��دود 48هزار نف��ر ش��رکت کننده در بیابان 
بلک راک در نوادای آمریکا اس��ت. این جش��نواره روز 
دوش��نبه پیش از تعطیالت روز کارگر برگزار می شود. 
در این جشنواره رسم است که برای اختتامیه حصیری 
بزرگ یا س��ازه های مشابه آن را آتش می زنند. در این 
رویداد شرکت کنندگان هنرها و داشته های خود را به 

نمایش می گذارند. 
فستیوال برف و یخ هاربین 

فس��تیوالی بین المللی در کشور چین که هنرمندان 
از سراس��ر دنیا آثار هنری شگفت انگیزی از یخ و برف 
می س��ازند و با اس��تفاده از نور و لیزر که جذابیت آنها 
را چند براب��ر می کند، به نمای��ش می گذارند. در این 
فس��تیوال عالوه بر به نمایش گذاشتن این جذابیت ها 
تفریحات دیگری برای سرگرم کردن بازدیدکنندگان 
نظیر سرسره یخی و فستیوال غذا و...  نیز وجود دارد. 
مدت زمان این فس��تیوال تقریبا ی��ک ماه و در ژانویه 

است. 
فستیوال شب های سفید سنت پترزبورگ 

فس��تیوالی هنری و بسیار زیبا که ساالنه در روسیه 
برگ��زار می ش��ود و یک��ی از دیدنی ه��ا و جاذبه های 
توریس��تی این شهر اس��ت. در این فستیوال مراسمی 

نظیر اپرا و دیگر جشن ها برگزار می شود. 
فستیوال روز مرگ 

این فستیوال یکی از تعطیالت مکزیکی ها است که 
در نقاط دیگ��ر دنیا و در فرهنگ های مختلف نیز این 
روز را جشن می گیرند. هدف از این جشن، گردهمایی 
خانواده ه��ا و دوس��تان به منظور گرامیداش��ت و دعا 
کردن برای رفتگان است. در این روز شرکت کنندگان 
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محراب هایی درس��ت می کنند و داخل آن 
تصاویر غذای مورد عالقه و برخی وس��ایل 

شخصی را قرار می دهند. 
مسابقه دوی گاوها 

 این مسابقه قسمتی از فستیوال معروف 
س��ن فرمین اسپانیا اس��ت. در این مسابقه 
تعدادی گاووحشی را در کوچه های باریک 
رها می کنند. هر ساله بین 2۰۰ تا ۳۰۰ نفر 

در این فستیوال مجروح می شوند. 
جشنواره رنگ هولی

فس��تیوال هولی ی��ک فس��تیوال ملی و 
مذهبی بهاره در هند است که به فستیوال 
رنگ نیز معروف اس��ت و نشانه زنده شدن 
دوباره طبیعت اس��ت. این فستیوال شاد و 
پ��ر هیاهو نمایانگر پی��روزی خوبی بر بدی 
اس��ت. مردم با پاش��یدن پودرهای رنگی و 
بادکنک ه��ای پ��ر از آب روی یکدیگ��ر به 
جشن می پردازند. این مراسم حدودا در ماه 

مارس برگزار می شود. 
کارناوال ونیز 

این فس��تیوال حدود ۹۰۰ س��ال قدمت 
دارد و هر س��اله هزاران نفر از سراسر دنیا 
در ش��هر زیبای ونی��ز و رودخانه آن جمع 
می شوند که ش��اهد این فستیوال معروف 
باش��ند. در این فستیوال ش��رکت کننده ها 
ماس��ک های مختلف و لباس ه��ای جالبی 
می پوش��ند. یکی از اعتقادهای این مراسم 
از بین بردن اختالف��ات ظاهری بین افراد 
فقی��ر و پولدار اس��ت و همچنی��ن در زیر 
ماس��ک ها مردم می توانن��د هویت خود را 
مخفی و آن گونه که باب میل ش��ان است، 

رفتار کنند. 

فستیوال وایکینگ ها 
این جش��نواره در ش��تلند اسکاتلند همه 
س��اله در آخرین سه ش��نبه ژانوی��ه برگزار 
می ش��ود. مردم این منطقه فرهنگ پدران 

خود را جشن می گیرند. 
فستیوال فانوس ها 

جش��نواره فانوس ه��ا در تایوان از س��ال 
۱۹۹۰ آغاز ش��ده و محبوبیت ویژه ای نزد 

توریس��ت ها پیدا کرده است. در جریان این 
جش��نواره هزاران فانوس آسمان تایوان را 
روشن می کنند. فرستادن این فانوس ها به 
آس��مان در گذش��ته عالمتی بوده تا نشان 

دهند که شهر تایپه مرکز تایوان در امنیت 
به سر می برد. 

فستیوال جشن سال نو
اس��ترالیا یک��ی از نخس��تین مکان هایی 
اس��ت ک��ه وارد س��ال جدید می ش��ود، به 
همین دلیل جش��ن س��ال نو در اس��ترالیا 
تبدیل به فس��تیوالی می شود که میلیون ها 
توریست در آن شرکت می کنند. فشفشه ها 
و آتش بازی های مراسم سال نو در سیدنی 
شهرت جهانی دارد و به عنوان بهترین مکان 
برای جشن های سال نو شناخته می شود. 

فستیوال آب سونگکران 
در این جشنواره مردم تایلند با اسلحه های 
آب��ی و س��طل ها روی ه��م آب می ریزند و 
معتقدند این کار برای آنها شانس می آورد. 
طی این مراس��م حتی فیل ها در خیابان ها 

روی مردم آب می ریزند. 
فستیوال روز سنت پاتریک 

 فس��تیوال روز س��نت پاتریک در ایرلند 
مراس��می فرهنگی - مذهبی است که همه 
س��اله در ۱۷ م��ارس برگزار می ش��ود. این 
مراسم با پوش��یدن لباس های سبز و بومی 
توس��ط م��ردم و راهپیمای��ی در خیابان ها 

انجام می گیرد. 
فستیوال بین المللی بالون 

 فستیوال بین المللی بالون در شهر البوکرکی 
واقع در ایالت نیومکزیکو آمریکا برگزار می شود. 
این فستیوال س��االنه در روزهای نخست ماه 
اکتبر طی ۹ روز و با به پرواز درآمدن بیش از 

۵۰۰ بالون برگزار می شود. 
فستیوال ماه کامل 

فس��تیوال م��اه کام��ل در تایلن��د یکی 
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می��ان  در  فس��تیوال ها  محبوب تری��ن  از 
توریس��ت ها است. این مراسم تمام شب در 
س��احل جزیره Ko Pha Ngan  برگزار 
می ش��ود. اکث��ر ش��رکت کنندگان در این 

فستیوال را توریست ها تشکیل می دهند. 
 فستیوال گالستونبری 

فس��تیوال گالستونبری در انگلستان طی 
پنج روز برگزار می ش��ود. مکان فس��تیوال 
روس��تای پیلتون واق��ع در ۱۰ کیلومتری 
ش��رق شهر گالس��تونبری اس��ت. جمعیت 
روس��تای پیلت��ون ۹۹8 نفر اس��ت اما طی 
این فس��تیوال ب��ه 2۰۰ هزار نفر می رس��د. 
این فستیوال در رشته های هنری مختلفی 
همچ��ون تئاتر، کم��دی و س��یرک برگزار 
می شود اما بیشترین توجه به بخش موزیک 

صورت می گیرد و شهرت جهانی دارد. 
فستیوال جنگ پرتقال ها 

فس��تیوال جنگ پرتقال ها در شهر ایوریا 
در ش��مال ایتالیا برگزار می ش��ود. در این 
جش��نواره ش��رکت کنندگان ب��ه گروه های 
مختلف تقس��یم می ش��وند و ب��ه یکدیگر 

پرتقال پرتاب می کنند. 
فستیوال بازل

فس��تیوال ب��ازل بزرگ ترین جش��ن در 
کش��ور س��وییس محس��وب می ش��ود که 
هر س��اله بین ماه های م��ارس و فوریه در 
بازل برپا می ش��ود. در ای��ن کارناوال مردم 
لباس های عجیب و غریب به تن می کنند و 
به خیابان ها می آیند. این جشن تا نیمه شب 

نیز ادامه دارد. 
فستیوال هنری چتر

جشنواره زیبا و هنری چترهای رنگارنگ 

از س��ال 2۰۱2 در ش��هر آگوئ��دا کش��ور 
پرتغال آغ��از به کارکرده و س��االنه با آغاز 
ای��ن جش��نواره خیابان های ش��هر کوچک 
آگوئدا بسیار زیبا و دیدنی می شود. ساالنه 
در جش��نواره خیابان های پ��ر رفت و آمد با 
چتر ه��ای رنگارنگ زیبا تزیین می ش��ود و 
عالوه بر زیبا س��ازی شهر از تابش مستقیم 
نور خورش��ید به عابران پی��اده جلوگیری 

می کند. 
فستیوال آرد و تخم مرغ

در شرق اس��پانیا جشنی س��نتی به نام 
قدیس های بی گناه برگزار می شود. در این 
جشن مردم به سوی یکدیگر آرد می پاشند 
و تخ��م مرغ پرتاب می کنن��د. الزم به ذکر 
است که این جش��نواره قدمتی 2۰۰ ساله 
دارد و س��االنه انبوه گردشگران را به سوی 

خود جذب می کند. 
فستیوال گردهمایی در ارتفاع

جش��نواره  ای��ن  می رس��د  نظ��ر  ب��ه   
ترسناک ترین و هیجان انگیزترین فستیوال 
جهان باشد؛ زیرا ش��رکت کنندگان ساعات 
زی��ادی را روی طناب های آویزان س��پری 
می کنند که در سراسر رشته کوه های آلپ 

ایتالیا در مونت پیانا کشیده شده است. 

فستیوال سازه های برفی )ساپورو(
در این جش��نواره مجس��مه های کوچک 
و ب��زرگ  یخی در ش��هر س��اپورو به قدری 
دیدنی هس��تند که دو میلیون گردشگر هر 
س��ال برای بازدید از این جش��نواره راهی 
ژاپن می شوند. این مجسمه ها در شکل های 
مختلف توس��ط ده ها تیم از سراسر جهان 

ساخته می شوند. 
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فستیوال فیل ها

فس��تیوال فیل ها در جیپور هندوس��تان 
یک روز قبل از جش��نواره رنگ ها اس��ت و 
به عنوان اس��تقبال از بهار و جشن پیروزی 
خوبی بر بدی اس��ت. در این جش��ن همه 
مردم ش��رکت می کنند، بدین صورت که با 
زنده نگه داش��تن این آیین همه اختالفات 
گذشته و نارضایتی ها را فراموش می کنند و 
محیطی را برای آشتی با همنوعان به وجود 

می آورند. 
فستیوال ببرها

 فس��تیوال ببر هر س��اله ۱2سپتامبر در 
هن��د برگزار می ش��ود. این جش��ن ممکن 
اس��ت بیش از 6۰۰ ش��رکت کننده با لباس 
ببری ش��کل داشته باش��د. این مراسم در 
یک منطقه پردرخت انجام می شود. حرکت 
افراد ش��رکت کننده با لباس های رنگارنگ 
از می��ان درختان بس��یار دیدن��ی و مهیج 
اس��ت. این جش��ن یکی از پرطرفدارترین 
جاذبه های توریستی هند به شمار می رود. 

فستیوال بوفه میمون
جش��نواره بوفه میمون تایلند همه ساله 
در ماه نوامب��ر )آبان( برگزار می ش��ود. در 
این جشن ساالنه از 2هزار میمون پذیرایی 
می ش��ود. فس��تیوال بوفه میمون جش��نی 
جدید است و ریشه تاریخی ندارد و در واقع 
مس��ئوالن این شهر این برنامه را به منظور 
جذب گردش��گر ب��ه راه انداخته اند. در این 
فس��تیوال میوه، آجیل و انواع خوراکی ها و 
غذاهای مورد عالقه میمون ها با تزیین های 
بس��یار زیب��ا و به صورت مجلل ب��رای آنها 

تدارک دیده می شود. 
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برازیلیا پایتخت کش�ور برزیل و مقر 
دولتی آن اس�ت. این ش�هر در س�ال 
1960 به عن�وان ی�ک پایتخ�ت جدید 
ب�رای این کش�ور بنا نهاده ش�د، طرح 
و توس�عه آن توس�ط لوس�یو کوستا و 
اس�کار نیمایر انجام ش�د ت�ا پایتخت 

کش�ور از ریودوژانیرو ب�ه برازیلیا که 
مرکزی تر اس�ت منتقل شود. این شهر 
ب�ه بلوک های ش�ماره دار و بخش هایی 
ب�رای فعالیت های خ�اص مانند بخش 
بخ�ش  و  بانک�داری  بخ�ش  هتل ه�ا، 
سفارت ها تقسیم ش�ده است. برازیلیا 

به خاطر معماری مدرن�ش جزو میراث 
جهانی یونسکو اعالم شده است. 

ش�هر برازیلیا طوری طراحی ش�ده 
است که نقشه آن شبیه هواپیما یا یک 
پرنده بزرگ اس�ت. این شهر موقعیت 
منحصر به ف�ردی در برزی�ل دارد. هر 

س�ه ش�اخه دولت فدرال برزیل یعنی 
کنگره، ریاست جمهوری و دیوان عالی 
در این ش�هر قرار دارند و 124 سفارت 

خارجی نیز در برازیلیا وجود دارد. 
س�اختار اولیه برازیلیا ظ�رف چهار 
س�ال و در زم�ان ریاس�ت جمه�وری 

جوسیلینو کوبیتش�یک با شعار پنجاه 
سال پیش�رفت در پنج سال تمام شد 
و گویی این ش�هر یادبودی از او است. 
با گذشت پنجاه سال از به وجود آمدن 
این شهر، برازیلیا هنوز در حال توسعه 

است. 

شهری با نام برزیل
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آداب و رسوم

برزی��ل دارای تنوع نژادی و قومی باالیی 
اس��ت. این س��نت ها زندگی روزم��ره آنها 
را تح��ت تاثیر ق��رار می دهد. آنه��ا در هر 
ش��رایطی پایبندی خود را به فرهنگ شان 
نش��ان می  دهن��د و از ای��ن کار ش��ادمان 
هس��تند. فرهنگ برزیل به عنوان کش��وری 
چند نژاده تاثیرات دیگری را نیز پذیرا بوده 
است. سرخ پوستان برزیل بر زبان و آشپزی 
این کش��ور تاثیر گذاش��ته و آفریقایی هایی 
نیز که به این کشور وارد شده بودند بیشتر 
بر موس��یقی، آش��پزی و زبان برزیل تاثیر 
گذاش��ته اند و به دلیل ترکیب نژادی مردم 
بوم��ی ب��ا پرتغالی ها و دیگ��ر نژادها، مردم 
این کش��ور وارث فرهنگ و آداب و رس��وم 
متنوعی هس��تند. استعمارگران و مهاجران 
پرتغالی مذهب کاتولیک روم زبان پرتغالی 
و بسیاری دیگر از سنت ها و آداب و رسومی 
را ب��ا خود به برزیل آوردند که امروزه هنوز 
فرهنگ برزیل را تحت تاثیر قرار می دهد. از 
جمله رسوم و معتقدات که از سرخ پوستان 
و آفریقا یی ه��ا ب��ه ارث مان��ده و در می��ان 
طبقات متوس��ط زنان برزیلی متداول است 
عادت پوش��یدن لب��اس قرمز رنگ اس��ت 

به ویژه در نواحی شمال شرق و آمازون. 
عادت های خرید و مصرف 

در خص��وص وضعی��ت اقتصادی ش��هر 
برازیلی��ا بای��د گفت مردم از درآمد نس��بتا 
مناس��بی برخوردار هس��تند. وج��ود اقوام 
مختل��ف در ای��ن کش��ور، اقام��ت تج��ار 
کش��ورهای مختلف جه��ان در آنجا، حجم 
باالی ترانزیت کاالهای متنوع و غیره باعث 
ش��ده تا س��اکنان برازیلیا عادت های خرید 
و مصرفی خاصی داش��ته باشند. مردم این 
ش��هر به دنبال کاالی نو، بادوام و با قیمت 
مناس��ب هس��تند. طبق آمار به دست آمده 
در خصوص رفتار خرید مردم شهر برازیلیا 
خری��داران توجه خاص��ی ب��ه مواد غذایی 
داشته و زمان زیادی را صرف خرید و تهیه 
آن می کنند. اکثریت خری��داران تمایل به 
چانه زنی دارند و بدیهی است که فروشنده 
با حسن س��لوک و آداب معاشرت بهتر در 

این میان موفق تر خواهد بود. 
دید و بازدید

در صورتی که فردی به منزلی در ش��هر 
برازیلی��ا دع��وت ش��ود بهتر اس��ت گل یا 
هدی��ه ای همراه داش��ته باش��د. اگر هنگام 
دیدار هدیه به همراه نداشته باشد می تواند 
روز بع��د از مالقات دس��ته گلی را به منزل 
آن ش��خص بفرستد. از دادن هدایای دارای 
رنگ مشکی یا بنفش یا دستمال خود داری 
ش��ود، زیرا این موارد برای مراسم عزاداری 

استفاده می شود. 
کجا برویم؟ 

 در برازیلیا حوصله ش��ما س��ر نمی رود و 
چیزهای زی��ادی برای دی��دن وجود دارد. 
ه��وای معتدل گرمس��یری برازیلی��ا اجازه 
می ده��د تا افراد اوقات زی��ادی را بیرون از 

منزل و به گشت وگذار سپری کنند. 
استادیوم ملی مانه گارینشا 

ورزش��گاه برازیلیا در سال ۱۹۷4 ساخته 
ش��د. این ورزشگاه یکی از اس��تادیوم های 
بزرگ ش��هر برازیلیا و کش��ور برزیل است 
که در گذش��ته با نام مانه گارینش��ا نامیده 
می ش��د. تعداد کمی از ش��هرهای برزیل از 
لحاظ معماری با برازیلیا مطابقت می کنند 
که این سبک معماری در استادیوم برازیلیا 
به وضوح دیده می ش��ود. این ورزش��گاه به 
صورتی بس��یار زیبا طراحی شده که از هر 
نقطه ورزشگاه می توان بدون هیچ مانعی به 

تماشای مسابقات پرداخت. 

کلیسای جامع برازیلیا
کلیس��ای جامع در س��ال ۱۹۵8 توسط 
اس��کار نیمایر در شهر برازیلیا طراحی شد. 
این کلیس��ای مدرن از ۱6س��تون بتنی با 
وزن ۹۰تن ساخته شده است. بیرون کلیسا 
شبیه طرح مدور و ساختار آجدار است. این 
ستون ها بیانگر دو دست در حال حرکت به 
س��مت باال یعنی به س��وی بهشت هستند. 
در طراحی این بنا از کلیس��ای مترو پولین 
لیورپول الهام گرفته شده است. در محوطه 
بیرونی کلیسا چهار مجسمه برنزی با ارتفاع 
سه متر قرار دارد. در کلیسای جامع برازیلیا 
بخش هایی که نور را از خود عبور می دهند 
از شیش��ه های دو الیه تش��کیل شده اند و 
درست به اندازه، نور از خود عبور می دهند 
که در داخل کلیسا محیطی با نور و گرمای 
دلپذی��ر به وج��ود می آید. این کلیس��ا در 
منطقه مرکزی برازیلیا قرار دارد و با حدود 

یک میلیون بازدیدکننده در س��ال به عنوان 
یکی از مهم ترین مکان های توریستی شهر 

برازیلیا شناخته می شود. 
دریاچه پارانوآ 

س��احل این دریاچه یک محل عالی برای 
تماشای غروب معروف برازیلیا است. 

برج تلویزیون
برج تلویزیون بهترین مکان برای تماشای 
شهر اس��ت. همچنین صنایع دستی و بازار 

مواد غذایی در این برج وجود دارد. 
یادبود رئیس جمهور یوشلیف کوبیچک

موزه ای اس��ت برای یادبود رئیس جمهور 
کوبیچک که دستور س��اخت شهر برازیلیا 
را ص��ادر ک��رد. بخ��ش غرب��ی ای��ن موزه 
ب��ه دس��تاوردها و زندگ��ی رئیس جمه��ور 

اختصاص داده شده است. 
پارک شهر برازیلیا

یک فض��ای باز برای انج��ام ورزش هایی 

مثل پیاده روی، دوچره س��واری، اسکیت و 
همچنین مناسب برای کباب کردن است. 

چی بخوریم؟ 
از جمل��ه غذاهایی که ب��ه طور روزانه در 
اکث��ر مناطق این کش��ور مصرف می ش��ود 
برنج و لوبیای س��یاه است. در کنار این غذا 
گاه انواع گوش��ت ها یا س��االد نیز استفاده 
می ش��ود. با این حال تکرار روزانه این غذا 
معموال ب��رای اغلب توریس��ت ها جذابیتی 
ن��دارد، در حقیقت وجه مش��ترکی که در 
تغذیه ایران و برزیل وجود دارد وجود برنج 
در اکث��ر وعده های غذایی اس��ت. از دیگر 
غذاهای معروف برازیلیا موککا اس��ت. این 
غذا در تمامی برزیل شناخته شده و مصرف 
می ش��ود. موککا در اصل از ماهی یا میگو، 
پیاز، ش��یر نارگی��ل به همراه س��بزی های 
مخصوص و در ظروف س��نتی و گلی سرو 
می ش��ود، در کنار این غ��ذا برنج، آرد گیاه 

مانیوک و پیرائو نیز سرو می شود. 
پائو دو کژو

از دیگر غذاهای برازیلیا پائودوکژو اس��ت 
که نوعی ن��ان پنیری در واقع نان های گرد 
و کوچکی هس��تند که داخل آنها پنیر قرار 
داده ش��ده و س��پس پخته ش��ده است. به 
همین دلیل پنیر داخل آن حالت چسبنده 
و مای��ع داش��ته و معموال با قه��وه و برای 

صبحانه یا عصرانه مصرف می شود. 
تاپیوکا

یکی از غذاهای��ی که حتما باید امتحان 
کنی��د نوعی کرپ ب��ه نام تاپیوکا اس��ت. 
تاپی��وکا در واقع نان س��فید رنگی اس��ت 
که به ش��کل گرد روی حرارت می پزند و 
داخ��ل آن مواد مختلف��ی می گذارند و از 
وسط تا می کنند. معموال منوی مخصوص 
تاپیوکا ش��بیه دو قسمت ش��یرین و شور 
می ش��ود. همچنی��ن ان��دازه ن��ان آن هم 
می تواند متفاوت باش��د، برای مثال داخل 
آن ترکی��ب م��وز و توت��ال ی��ا ترکیباتی 
از گوش��ت و پنی��ر و س��ایر مخلف��ات را 
می گذارند. این غذا به راحتی در هر جای 
برزیل قابل تهیه اس��ت و با توجه به قابل 
انتخاب بودن محتوی��ات این غذا، معموال 

مورد پس��ند همه اس��ت. 
آسایی

 از میوه آس��ایی که از خان��واده توت ها 
اس��ت گرفته می ش��ود. این خوراک شبیه 
بس��تنی اس��ت اما رقیق تر بوده و رنگ آن 
بنفش تیره اس��ت. با توجه به اینکه ذائقه 
مردم برزیل بیش��تر تمایل به طعم شیرین 
دارد، ای��ن خ��وراک نیز مثل بس��یاری از 
خوراکی ه��ا و نوش��یدنی های این کش��ور 
کامال ش��یرین است و گاهی برای سرو آن 
از میوه هایی مثل موز، توت فرنگی، کیوی 
و انب��ه در الی��ه زیرین ظ��رف و همچنین 
تکه های ش��کالت ی��ا اس��مارتیز روی آن 

اس��تفاده می کنند. 
آب و هوا

برازیلی��ا آب و هوای خش��ک و مرطوب 
دارد ک��ه تابس��تان های آن رطوبت زیاد و 

زمستان ها هوا بسیار خشک است.
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زیباترین شهرهای برزیل
شاید این روزها همه حرف  و حدیث ها در 
مورد ویروس زیکا باشد و اینکه برزیل هم 
از زیس�تگاه های این پش�ه است و خالصه 
مح�ل خطر. ام�ا هی�چ چی�زی نمی تواند 
برزیل را از مقصدی مهم برای گردش�گری 

فروبکش�اند. بنابرای�ن زیبایی برزیل س�ر 
جایش باقی می ماند و تنها باید صبر کنید 
تا آب این زیکای مرموز از آس�یاب بیفتد 
و بعد بار س�فر را به ای�ن مقصد پرهیجان 
ببندی�د. پس ب�ا این مقدمه برویم س�راغ 

معرف�ی زیبایی های برزیل.  برزیل به خاطر 
داش�تن یکی از تیم های برت�ر فوتبال در 
جه�ان، کارن�اوال ریودوژانی�رو و آبش�ار 
ایواسو معروف و مش�هور است و مقصدی 
هیجان انگیز برای س�فر در جهان به شمار 

می رود. برزیل به عنوان بزرگ ترین کش�ور 
آمریکای جنوب�ی اکثریت منطقه ش�مال 
ش�رقی این ق�اره و مرز تمام کش�ورهای 
آن ب�ه جز ش�یلی و اک�وادور را پوش�ش 
می ده�د. از جنگل ه�ای انبوه آم�ازون در 

ش�مال تا س�واحل گرمس�یری در امتداد 
اقیانوس اطلس، تاالب ها و کالنش�هرهای 
پرجنب وج�وش در جن�وب ش�رقی نقاط 
بس�یار جالبی ب�رای جذب گردش�گر در 

برزیل هستند. 
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سرزمین  جنگل های استوایی 
برزیل بزرگ ترین و پرجمعیت ترین کشور 
آمریکای جنوبی اس��ت. پایتخت آن برازیلیا 
و زبان رس��می آن پرتغالی اس��ت. منطقه 
وس��یعی را بی��ن مرکز آمری��کای جنوبی و 
اقیانوس اطلس در بر می گیرد. برزیل دارای 
زمین های کش��اورزی وس��یع و جنگل های 
اس��توایی است و با داش��تن منابع طبیعی 
گس��ترده و نیروی کار غنی، قدرتمندترین 
اقتص��اد آمریکای جنوبی به ش��مار می رود. 
این کش��ور تنها کشور قاره آمریکا است که 
مردم آن به زبان پرتغالی س��خن می گویند. 
کش��وری چندملیتی اس��ت و جمعیت آن 
متش��کل از نژادهای اروپایی، سرخ پوستان 

آمریکا، آفریقایی ها و نیز آسیایی ها است. 
در این گزارش مهم ترین شهرهای برزیل 
را به  شما معرفی می کنیم که هر کدام خود 
به تنهایی جاذبه های دیدنی بس��یاری برای 

گردشگران دارند. 
ریودوژانیرو 

هی��چ مقص��دی پرش��ورتر و مهیج تر از 
ریودوژانی��رو روی زمی��ن وج��ود ن��دارد. 
ریودوژانی��رو در جنوب ش��رقی برزیل قرار 

دارد و ب��ه دلی��ل کوه های مع��روف، نقاط 
دیدن��ی، س��واحل و جش��نواره کارن��اوال 
پربازدیدترین شهر در جنوب آمریکا است. 
ریودوژانی��رو در یک��ی از بزرگ ترین بنادر 
جهان که توس��ط جاذبه های طبیعی مانند 
کوه کله قندی، کوه های کرکوادو و سواحل 
معروف مانند کپاکابانا و ایپانما احاطه شده 
اس��ت قرار دارد. نقطه برجس��ته این شهر 

مجسمه عظیم مسیح نجات دهنده است. 
سائو پائولو 

س��ائو پائولو نه تنها بزرگ ترین ش��هر در 
برزیل است بلکه با توجه به جمعیتش یکی 
از بزرگ ترین ش��هرها در جهان به ش��مار 
می رود. سائو پائولو در جنوب شرقی برزیل 
ق��رار دارد و به خاطر آس��مانخراش هایش، 
هن��ر آش��پزی، تی��م فوتب��ال و فرهن��گ 
قوی اش در جهان ش��ناخته ش��ده اس��ت. 
اگرچه سائو پائولو را با جنگل های انبوهش 
می شناس��ند ام��ا دارای پارک های عمومی 
بسیار و همچنین بخش هایی از جنگل های 

اقیانوس آرام نیز است. 
برازیلیا 

برازیلی��ا در ارتفاعات برزی��ل قرار دارد و 

در س��ال ۱۹6۰ به عن��وان پایتخت برزیل 
انتخاب ش��د. رئیس جمهور س��ابق برزیل 
دس��تور داده بود که ش��هر طوری توس��عه 
یابد که به عنوان ش��هر آرمانی به آن اشاره 
شود. زیرساخت های مدرن برازیلیا به شکل 
یک هواپیما ک��ه در آن هر یک از بخش ها 
در خدم��ت مناطق مختلف��ی مانند دولت، 
تجارت، مسکن و فرهنگ هستند، طراحی 

شده است. 
فورتالزا

س��واحل زیبا، مراکز خرید پویا و فرهنگ 
پرجن��ب و ج��وش، فورتال��زا را ب��ه مکانی 
محب��وب در برزی��ل تبدی��ل کرده اس��ت. 
فورتال��زا پنجمین ش��هر ب��زرگ در برزیل 
اس��ت و مرک��ز دولت س��ییرا در س��واحل 
شمال شرقی کشور است. همچنین فورتالزا 
به عن��وان نقطه آغ��ازی برای گردش��گران 
در س��واحل دیدنی و ج��ذاب، تپه نوردی، 
روس��تاهای ماهیگی��ری در ب��اال و پایی��ن 

ساحل سییرا است. 
پاراتی 

پاراتی بهش��تی از جنگل های اس��توایی، 
آبش��ارها، دریای زمردی و کوه های ساحلی 
است که جاذبه توریستی محبوب در امتداد 
س��احل س��بز برزیل در ایالت ریودوژانیرو 
اس��ت. پاراتی، این ش��هر زیبا در س��واحل 

خلیج ایها گراند تأسیس شده است. 
رسیف 

نام مستعار رسیف به دلیل داشتن آبراه ها 
و پل های متعدد  )ونیز برزیل( است و مرکز 
ایالت پرنامبوک��و و با بیش از 4میلیون نفر 
جمعیت یک��ی از بزرگ تری��ن و مهم ترین 
ش��هرها در س��واحل شمال ش��رقی برزیل 
اس��ت. رس��یف در جنگل های اس��توایی با 
جزایر و رودخانه های بسیار قرار دارد که به 
دلیل داشتن مناظر، شهر تاریخی قدیمی، 
سواحل و فرهنگ سرزنده، مقصد توریستی 

محبوبی است
اورو پِرتو 

اورو پِرتو یکی از بهترین شهرهای برزیل 
و به معنی طالی س��یاه است که در پایان 

ق��رن ۱۷ تأس��یس و به س��رعت تبدیل به 
مرکز کش��ف طال توسط مهاجران در ایالت 
مین��اس گرایس ش��د. این ش��هر معماری 
پرتغ��ال دارد درحالی ک��ه س��اختمان های 
مدرن باید ب��ه معیاره��ای تاریخی پایبند 
باش��ند. کلیس��اهای ق��رن ۱8و۱۹ با طال 
تزیین ش��ده اند و مجسمه های الیجادینهو، 
اورو پرتو را تبدی��ل به محبوب ترین جاذبه 

توریستی در برزیل کرده است. 
نخستیندا 

نخس��تیندا یک��ی از بهترین ش��هرهای 
برزیل اس��ت که در ساحل اقیانوس اطلس 
در ایالت ش��مال ش��رقی پرنامبوک��و قرار 
دارد. نخس��تیندا بر باالی تپه زیبای احاطه 
ش��ده توس��ط درختان قرار گرفته است و 
در مرکز این ش��هر تاریخ��ی گنجینه ای از 
کلیساهای اس��تعماری، خانه های رنگارنگ 
قدیمی، رس��توران ها، موزه ها و کارگاه های 

صنعتگری متعددی وجود دارد. 
مانائوس

مانائوس مرکز ایالت آمازوناس در شمال 
غربی برزیل اس��ت و ب��ه دلیل دروازه ورود 
ب��ه جنگل های آم��ازون مقصد توریس��تی 

محبوبی اس��ت. مانائوس نتیجه ش��کوفایی 
صنعت الس��تیک منطقه در اوایل قرن 2۰ 
است و امروزه یکی از شهرهای بزرگ برزیل 
است که دارای نقاط برجسته ای مانند خانه 

اپرای آمازونس و کاخ ریو نگرو است. 
سالوادور 

سالوادور شهر تاریخی قدیمی با سواحل 
زیب��ا و فرهنگ��ی زن��ده اس��ت و یک��ی از 
بزرگ ترین جش��ن های کارناوال جهان در 
اینجا برگزار می ش��ود که س��الوادور تبدیل 
به یکی از مکان های دیدنی در برزیل شده 
است. سالوادور یکی از قدیمی ترین شهرها 
در آمریکا و سومین شهر بزرگ در برزیل و 

مرکز ایالت باهیا است. 
فوز دو ایگواکو 

آبش��ار ایگواکو یا آبش��ار ایگواسو یکی از 
در  طبیعی ترین ش��گفتی های خیره کننده 
جهان اس��ت که مجموعه ای از آبش��ارهای 
باش��کوه واق��ع در رود ایگواس��و و مرز بین 
برزی��ل و آرژانتی��ن اس��ت. این آبش��ارها 
مناظری مهیج هستند اما تمام زیبایی های 
آنها با جنگل های سرسبز در حیات وحش 

عجیب و غریب افزایش می یابد. 
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ضمیمه

وزیر دادگستری با بیان اینکه مسئله ما مبارزه با فساد است، گفت: 
هیچ جامعه ای به دور از فس��اد نیست، البته خروجی ما هم در مبارزه 

با این امر خروجی مطلوبی نیست. 
حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش 
ملی حقوق ش��هروندی و گفتمان انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران 
افزود: البته وزارت دادگس��تری هم در م��ورد اجرای قوانین مربوط با 
مبارزه با فس��اد و هم در مورد هماهنگی دس��تگاه های مبارزه با فساد 

تالش خود را انجام می دهد تا فساد در جامعه کاهش پیدا کند. 
وی در پاسخ به اینکه بزرگ ترین مشکل وزارت دادگستری چیست، 
گفت: این وزاتخانه بیش��تر هماهنگ کننده است و ایجاد ارتباط را بر 
عهده دارد، اما به نظر من مسئله عمده ما در مورد حجم زیاد قوانین 
است، زیرا این وزارتخانه پیگیر قوانین است و یکی از مشکالت ما عدم 

تنقیح قوانین و فرهنگ قانون مداری است. 
پورمحمدی درباره بحث حقوق شهروندی گفت: یک جامعه، زمانی 
جامعه مطلوبی اس��ت که احترام افراد حفظ ش��ود و از حق آنان دفاع 
شود، ما قوانین پیش��رفته ای داریم ولی باید بپذیریم که بحث حقوق 
شهروندی در جامعه به خوبی اجرا نمی شود که باید روی آن کار کنیم 
و ب��رای همین منظور معاونت حقوق بش��ر را در وزارت دادگس��تری 

تشکیل داده ایم. 
 وی ب��ا بی��ان اینکه موض��وع حقوق کودک موضوع مهمی اس��ت و

 23 میلیون ش��هروند زیر 18 سال در جامعه زندگی می کنند، افزود: 
باید برای این جمعیت امکانات و محیط آموزشی فراهم شود و از آنها 

مراقبت کنیم. 
وزیر دادگس��تری ادام��ه داد: اگر ما بحث حقوق ک��ودک را به طور 
جدی دنبال کنیم پایه حقوق ش��هروندی در جامعه شکل می گیرد و 
بر همین اس��اس بانک جامعی را تشکیل دادیم تا اطالعات مربوط را 
در آن وارد کنیم و از 17 کش��ور برای افزایش و تکمیل این اطالعات 
استفاده کردیم و تحت عنوان سامانه گنج از اول سال آینده عملیاتی 
می ش��ود. وی اف��زود: همچنین با یک��ی از اپراتوره��ای تلفن همراه 
تفاهم نامه ای امضا کردیم تا بتوانیم اطالعات مربوط به حقوق کودک 

را به صورت الکترونیک مدیریت و اجرا کنیم. 
حجت االس��الم و المسلمین پورمحمدی در این باره که چرا فعالیت 
گش��ت های تعزیرات کم ش��ده اس��ت، گفت: علت اصل��ی مربوط به 
مش��کالت بودجه اس��ت و ما حق مأموریت هم��کاران در این بخش 
را ب��ا تأخیر پرداختیم و درصدد بودیم که تعداد گش��ت ها را افزایش 
و پایگاه ه��ای ثابت را ایجاد کنیم ولی با مش��کالت بودجه ای روبه رو 
هس��تیم، البت��ه در ایام خاصی مانند ایام نوروز همه عوامل را بس��یج 

می کنیم و پررنگ تر از همیشه در این ایام حاضر می شویم. 
وزی��ر دادگس��تری در مورد بحث اس��ترداد مجرمان با کش��ورهای 
دیگ��ر با توج��ه به اجرایی ش��دن برجام گفت: با بیش از 40 کش��ور 
ای��ن معاضدت و همکاری قضایی را داریم. همچنین در کنوانس��یون 
ضد فساد س��عی داریم با کشورهایی که روابط اقتصادی مان گسترش 
یافت��ه تفاهماتی را داش��ته باش��یم تا ای��ن امر برای س��رمایه گذاری 

اقتصادی هم مثمر ثمر واقع شود. 

وزیر دادگستری: 

خروجی خوبی در مبارزه با فساد نداریم
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اصفهان- بهروز راعى- مديركل سازمان تأمين اجتماعى 
هزار  صد   8 و  ميليون   5 جمعيت  از  گفت:  اصفهان  استان 
يعنى 65  نفر  هزار  و 300  ميليون  اصفهان، 3  استان  نفرى 
دارند  قرار  سازمان  اين  پوشش  تحت  استان  جمعيت  درصد 
اصلى، 23  شعبه  طريق 43  از  استان  اين  شدگان  بيمه  كه 
مى  دريافت  خدمات  كارگزارى  واحد   16 و  اقمارى  شعبه 
كنند. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، على اصغر دادخواه 
پيروزى  سال  هفتمين  و  سى  گراميداشت  مناسبت  به  كه 
انقالب اسالمى با خبرنگاران رسانه هاى گروهى سخن ميگفت 
ارتقاى  گفت:  و  كرد  اشاره  سازمان  اين  اقدامات  شاخص  به 
شركاى  و  مخاطبان  به  شده  ارائه  خدمات  كيفى  و  كمى 
اجتماعى سازمان از اولويت هاى اين سازمان بوده است. وى 
عنوان  به  كاغذى  هاى  ليست  حذف  و  اينترنتى  دريافت  به 
سازمان نام برد و گفت:  مهم ترين دستاوردهاى اين  يكى از 
دريافت اينترنتى ليست هاى ماهانه كاركنان توسط كارفرمايان 
و  است  شده  واقع  اقبال  مورد  و  داشته  بسيارى  هاى  مزيت 
حضورى  غير  مراجعه  طريق  از  كارفرمايان  همه  اكنون  هم 
افزود:  دادخواه  كنند.  مى  پرداخت  را  خود  كاركنان  ليست 
هم اكنون110 هزار كارفرما در استان اصفهان طرف قرارداد 
خود  كاركنان  كاركرد  ليست  كه  هستند  سازمان  اين 
همچنين  و  مى كنند  واريز  و  ارسال  اينترنت  طريق  از  را 

صورتحساب هاى بدهى آنان نيز از طريق ايميل و پيامك براى 
انان ارسال مى شود. دادخواه با اشاره به تدوين برنامه راهبردى 
تأمين اجتماعى افزود: اين برنامه در سال 94 ابالغ شد كه 
با عملياتى شدن آن كارفرمايان هر سه ماه يك بار از پرونده 
خود مطلع مى شوند. مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان 
بازنشستگان  حقوق  پرداخت  زمان  و  نحوه  درباره  اصفهان 
تأمين اجتماعى افزود: برنامه تأمين اجتماعى بر اين است كه 
تا پايان اسفند 95، حقوق بازنشستگان از 20 تا 27 هر ماه 

پرداخت شود. 
دادخواه با اشاره به افزايش مقررى بگيران بيمه بيكارى، اضافه 
كرد: در سال جارى برخالف سال گذشته، مقررى بگيران بيمه 
بيكارى از 16 هزار نفر به 18 هزار نفر افزايش پيدا كرده و 
مبلغى بالغ بر 11 ميليارد تومان به اين افراد پرداخت شده 
است. وى در ادامه به بدهى كارفرمايان به اين سازمان اشاره 
كرد و افزود: بدهى معوق كارفرمايان به تامين اجتماعى 670 
ميليارد تومان است كه 20 درصد از آن، سهم دولتى و 80 
درصد سهم بخش خصوصى است. وى اظهار كرد: براى سال 
كاغذى  درمانى  دفترچه  هزار   500 و  ميليون   2 صدور   94
پيش بينى شده بود كه با كليد خوردن HIS، دو سوم از آن 
در  اصفهان  استان  اجتماعى  تامين  مديركل  مى شود.  حذف 
ادامه به پروژه هاى افتتاحى اين سازمان در دهه فجر امسال 

ساختمان  امسال،  فجر  دهه  مناسبت  به  وگفت:  كرد  اشاره 
 3300 زيربناى  با  نجف آباد  شعبه  اجتماعى  تامين  جديد 
مترمربع و هزينه اى بالغ بر سه ميليارد تومان به صورت رسمى 
توسط مقامات استانى افتتاح مى شود. وى در ادامه با اشاره به 
روند بيمه قاليبافان گفت: 60 هزار نفر در استان در قالب بيمه 
صنايع دستى و قاليبافان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى 

قرار دارند.

مديركل تأمين اجتماعى استان اصفهان:
65 درصد جمعيت استان اصفهان از خدمات و حمايت هاى سازمان تامين اجتماعى برخوردارند

اخبار

مديرعامل گاز گلستان از پايان 
فرآيند مميزى شركت و تمديد 
گواهينامه هاى صادره خبر داد

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان-   
عمومى، مهندس صفر على جمال ليوانى در گفتگو با پايگاه 
خبرى شركت گازاستان گلستان از اتمام موفق مرحله نهايى 
فرآيند مميزى شركت در سال 94 و تمديد گواهينامه هاى 
صادره خبر داد. وى ضمن تبريك اين افتخار مهم گفت:با 
هدف ارزيابى كيفى عملكرد و انطباق سيستم مديريت 
كيفيت يكپارچه شركت گاز گلستان و حصول اطمينان 
از انطباق فعاليت هاى سازمان با نيازمندى هاى استاندارد

 ISO 9001 ،ISO 14000، OHSAS18000
مميزى  نهايى  و  دوم  مرحله   HSEMS و 
شد.  اجرا  و  ريزى  برنامه   94 سال  در  شركت 
شركت  مميزى  تيم  افزود:  ليوانى  جمال  مهندس 
گواهى دهنده آرين توف پاسارگاد طى دو روز حضور خود 
در اين شركت، اقدامات، فعاليت ها ومستندات واحد هاى 
مختلف سازمان را نظير امور بهره بردارى،امور مهندسى و 
اجراى طرحها،امور مالى و پشتيبانى،واحدهاى ستادى و 
ادارات گازرسانى را را بر اساس استانداردهاى مد نظر مورد 
ارزيابى و مميزى قرار دادند. وى در ادامه تصريح كرد:در 
همين راستا در جلسه اختتاميه مميزى گزارش نهائى ارزيابى 
توسط مميزان با حضور رؤسا و مسئولين واحدها ارائه شد 
كه نتيجه مميزى مراقبتى با تمديد گواهينامه IMS همراه 
بود. جمال ليوانى ضمن تقدير از زحمات گروه ارزيابان و 
واحدهاى ارزيابى شونده كه نهايت همكارى را با تيم مميزى 
داشتند گفت: ارزيابى عملكرد دستگاه ها در راستاى استاندارد 
سازى فعاليت ها در بهبود سازمان نقش مهمى ايفا مى نمايد 
خود  واحد  قوت  و  ضعف  نقاط  از  كاركنان  كه  نحوى  به 
مطلع شده و آن را ارزيابى مى كنند. مديرعامل گاز گلستان 
درخاتمه اظهارداشت: در ادامه مسير بهبود بايد جدى باشيم 
و تمامى توجه ما به بهره گيرى از سيستم هاي مديريتي، 
رعايت كامل استانداردها، تحقق اهداف كيفى تعيين شده 

و صيانت از افتخارات كسب شده معطوف باشد. 

جلسه آموزشي ويژه شركت هاي 
حمل و نقل كاال در ايالم

آموزشي  جلسه  امروز-  فرصت  خبرنگار  ايالم- 
هاي  شركت  متصديان  و  عامل  مديران  ويژه  توجيهي 
و  نقل  و  حمل  معاون  حضور  با  كاال  نقل  و  حمل 
برگزار  ايالم  استان  كاال  ونقل  حمل  اداره  كارشناسان 
آخرين  با  آشنايي  هدف  با  كه  جلسه  اين  گرديد. 
سازمان  اقدام  دردست  طرح ها  نقل،  و  حمل  مقررات 
راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور (مانند پيمايش 
سوخت ناوگان) عملكرد سيستم حمل و نقل استان و 
شناسايي را هكارهاي بهبود وضعيت موجود برگزار شد. 
صادقي راد معاون حمل و نقل اظهار داشت: جابجايى 
بار در سامانه حمل  و نقل برون شهري از اهميت بااليى 
برخوردار بوده و مى تواند به عنوان يكى از شاخص هاى 
توسعه يافتگى كشورها مدنظر باشد. و جابجايى بار عالوه 
شكوفايى  و  اقتصادى  توسعه  در  مهمى  نقش  اينكه  بر 
تاثيرات  دارد،  استان  نقل  و  حمل  بالقوه  ظرفيت هاى 
مستقيمى بر شبكه حمل  و نقل وكيفيت تردد و ايمنى 
آن دارد. وي گفت: وضعيت موجود حمل و نقل استان 
راستاي  در  فرصت  اين  از  بايد  و  است  از  خوب  بسيار 
دوره  اين  در  كرد.  استفاده  استان  نقل  و  حمل  توسعه 
سوخت،  پيمايش  نظير  مسائلي  توجيهي  و  آموزشي 
ايمني  و  هوشمند  كارت  بارنامه،  فني،  مديران  جايگاه 
در حمل و نقل مطرح شد و در پايان جلسه موضوعات 
مختلف به بويژه درباره مشكالت حمل نقل بار در استان 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت

اخبار

تبريز- اسد فالح- با حكم مديركل حراست 
اداره كل  مناطق  امور  معاون  تبريز،  شهردارى 

حراست شهردارى تبريز منصوب شد. 
تراب  دكتر  تبريز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
حسنى، طى حكمى خسرو خيرى را به عنوان 
معاون امور مناطق اداره كل حراست شهردارى 
تبريز منصوب كرد. مديركل حراست شهردارى 

تبريز، در حكم صادره، بر لزوم هماهنگى امور 
هاى  محدوديت  ريشه يابى  مناطق،  حراستى 
مشترك مناطق و بهره گيرى از تجارب موفق 
كرده  تاكيد  خدمت  محيط  سالم سازى  در 
است. خسرو خيرى، از مديران خوش سابقه و 
مجرب شهردارى تبريز است كه در حوزه هاى 
اين  از  پيش  و  داشته  فعاليت  سابقه  مختلف 

مدير حراست شهردارى منطقه پنج بوده است. 
سرپرستى روزنامه در آذربايجان شرقى، حسن 
سمت  به  را  خيرى  خسرو  شايسته  انتصاب 
معاون امور مناطق اداره كل حراست شهردارى 
تبريز به دكتر تراب حسنى تبريك عرض نموده 
و براى خسرو خيرى مزيد توفيقات در سنگر 

مسئوليت جديد آرزومند است.

رابط  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
و  راه  كل  اداره  در  گزينش  مركزى  هسته 
محمد  شد.  معارفه  خوزستان  شهرسازى 
كوزرى به عنوان رابط هسته مركزى گزينش 
منصوب  يكسال  مدت  به  كل  اداره  اين  در 
هسته  رابط  معارفه  و  توديع  آيين  در  شد. 

شهرسازى  و  راه  كل  مدير  گزينش  مركزى 
متخصص،  انسانى  نيروى  گفت:  خوزستان 
ضرورى  و  نياز  آالت  ماشين  و  امكانات 
شمار  به  اهداف  پيشبرد  براى  سازمان  يك 
و  انتخاب  افزود:  رحمانى  منوچهر  آيد.  مى 
و  متبحر  متخصص،  انسانى  نيروى  گزينش 

است.  گزينش  ذاتى  وظايف  از  يكى  معتمد 
وى ادامه داد: تعهد در انجام كار و احساس 
مسئوليت و شوق به خدمت به خلق خدا در 
ويژگى هاى  جمله  از  تبحر  و  تخصص  كنار 
راه  كل  مدير  است.  شايسته  انسانى  نيروى 
و شهرسازى خوزستان تصريح كرد: اميدوارم 

با تجربه جناب آقاى كوزرى بتوانيم نيروهاى 
مومن و متخصصى را جذب نماييم. رحمانى 
اضافه كرد: عباس اسالمى پور، رابط پيشين 
نيروهاى  از  نيز  گزينش،  مركزى  هسته 
ارزشمند و معتمد است كه در جايگاه ديگرى 

از خدمات وى استفاده خواهد شد. 

با حكم مديركل حراست شهردارى تبريز
معاون امور مناطق اداره كل حراست شهردارى تبريز منصوب شد

انتصاب در اداره كل راه و شهرسازى خوزستان

مدير دفتر طرح هاى توسعه منابع آب 
شركت آب منطقه اى گلستان

منصوب شد
شركت  عامل  مدير  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
آب منطقه اى گلستان در حكمى مهندس رمضانعلى الوند 
اين  آب  منابع  توسعه  طرح هاى  دفتر  مدير  عنوان  به  را 
شركت منصوب كرد.به گزارش روابط عمومى شركت آب 
حكم  اين  در  نظرى  على  مهندس  گلستان،  منطقه اى 
مهندس رمضانعلى الوند را با توجه به سوابق، تعهد و تجربه 
مفيد ايشان به عنوان مدير دفتر توسعه منابع آب شركت 
به  نظر  است:  آمده  حكم  اين  از  بخشى  كرد.در  منصوب 
سوابق، تعهد و تجربه مفيد جنابعالى به موجب اين ابالغ 
به عنوان مدير دفتر طرح هاى توسعه منابع آب اين شركت 
منصوب مى شويد و با توجه به ماموريت ها و وظايف شركت 
انتظار مى رود نسبت به تهيه برنامه بهينه اجرايى طرح ها 
مستند سازى  نظام  استقرار  زمان،  و  هزينه  كاهش  براى 
در  پروژه  علمى  كنترل  استقرار  برنامه  تهيه  طرح ها، 
طرح هاى اجرايى و برنامه ريزى عملياتى طرح هاى اجرايى 
در چارچوب ظرفيت ها و امكانات مالى و اجرايى و تسريع 
در انجام آنها اهتمام جدى به عمل آوريد.گفتنى است پيش 
از اين حيدر داوديان مدير دفتر طرح هاى توسعه منابع آب 

شركت آب منطقه اى گلستان را عهده دار بوده است.

شهردار كرج:
بسته هاى تبليغاتى و فرهنگى به 

مسافران نوروزى در كرج ارائه مى شود
ارائه  از  كرج  شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  كرج- 
بسته هاى تبليغاتى و فرهنگى به مهمانان نوروزى در كرج 
در ايام نوروز خبر داد. على تركاشوند با اشاره به اينكه پايگاه 
بسيج شهيد سلطانى شهردارى كرج در يكى دو سال نمونه 
طول  در  داشت:  اظهار  است،  شده  كشورى  پايگاه  برتر 
سال شوراى شهر با هماهنگى فرمانده سپاه امام حسن 
مجتبى(ع) استان البرز و فرمانده سپاه امام حسين(ع) شهر 
كرج براى كل پايگاه هاى بسيج سطح شهر كرج اعتباراتى 
براى برنامه هاى مختلف فرهنگى در نظر مى گيرند. وى با 
اشاره به مراسم پياده روى اربعين در عراق، گفت: امسال 
در اين مراسم پايگاه بسيج شهيد سلطانى شهردارى شهر 
كرج و حوزه 8 بسيج سيدالشهدا(ع) ستاد گمشدگان را 
برپا كردند كه اين عمل در سطح كشور نيز انعكاس خوبى 
داشت. تركاشوند افزود: در ستاد امر به معروف  و  نهى از 
منكر نماينده مقام معظم رهبرى در استان البرز و شوراى 
فرهنگ عمومى نيز از اقدام پايگاه بسيج شهيد سلطانى 
در  كرج  شهر  شهردارى  سيدالشهدا(ع)  حوزه 8 بسيج  و 
پياده روى اربعين تشكر كردند. وى با اشاره به اقدامات انجام 
شده در ستاد اربعين، گفت: در اين ستاد 100 هزار بطرى 
آب، 2500 كيلوگرم كيسه زباله براى جمع آورى زباله هاى 
مسير پياده روى اربعين و كنسرو توزيع شد كه همه از مبدا 
تهيه شده بودند. شهردار كرج با بيان اينكه پايگاه بسيج 
شهيد سلطانى و حوزه 8 سيدالشهدا همكارى بسيار خوبى 
با  افزود:  داشتند،  اربعين  مراسم  در  زائرين  جابجايى  در 
همكارى سازمان اتوبوس رانى، 150 اتوبوس و 300 راننده 
اتوبوس به منظور جابه جايى زائرين كربالى معلى به كشور 
عراق اعزام شدند. تركاشوند با اشاره به مراسم گراميداشت 
دهه مبارك فجر و شهداى انقالب اسالمى كه به همت 
پايگاه بسيج شهيد سلطانى شهردارى كرج و حوزه 8 بسيج 
سيدالشهدا(ع) در 14 بهمن سال جارى برگزار شد، گفت: 
اين پايگاه در طول سال به مناسبت هاى مختلف تاسوعا، 
عاشورا، اربعين، روز قدس، يوم اهللا دهه فجر، هفته بسيج 
و هفته دفاع مقدس برنامه هاى مختلف و متنوعى را برگزار 

مى كند. 

قرآنى  بزرگ  جشنواره  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراك- 
خانواده هاى كميته امداد امام (ره) استان مركزى با حضور 228 
منتخب مرحله شهرستانى و جمعى از مسئولين در سالن آيت ا... 
آيين  در  ناصرى  محمدمهدى  شد.  برگزار  امداد  كميته  اراكى 
اختتاميه مسابقات فرهنگى قرآنى و نهج البالغه استان مركزى 
اظهار داشت: براساس نظام جامع خانواده و در استاى توسعه 
فرهنگى سعى شده كل خانواده هاى تحت پوشش از آموزش 
بهره مند شده تا بتوانيم خانواده هاى تحت پوشش را از تهاجم 
فرهنگى مصونيت بخشيم. وى افزود: هدف از اين مسابقات تبليغ 
و اشاعه باورهاى دينى بين خانواده و تشويق خانواده هاى تحت 
پوشش كميته امداد به يادگيرى و درك مفاهيم قرانى و بكارگيرى 
دستورات قرانى در زندگى است و در آن خانواده هاى تحت پوشش 
اين نهاد شامل دانشجويان، دانش آموزان، فارغ التحصيالن،مادران 
و دختران بازمانده از تحصيل به رقابت مى پردازند.  ناصرى بااشاره 

به اينكه در اين جشنواره مددجويان تحت پوشش كميته امداد 
امام (ره) از همه شهرستان هاى استان مركزى به رقابت پرداختند 
گفت: از اين تعداد برگزيدگان به مسابقات كشورى كه اسفندماه 
در مشهد برگزار مى شود راه يافتند. ناصرى دوست مدير فرهنگى 
كميته امداد استان مركزى در حاشيه برگزارى اين جشنواره با 
بيان اينكه اين جشنواره با نام محمد رسول  ا... نامگذارى شده 
سوم  تا  اول  رتبه هاى  جشنواره  در  حاضر  نفرات  گفت:  است 
مرحله شهرستانى هستند كه 56 نفر از آنها بعد از برگزارى 
جشنواره و رأى داوران به عنوان منتخبين استانى جواز حضور 
اظهار  ناصرى دوست  مى آورند.  دست  به  را  كشورى  مرحله  در 
كرد: اين جشنواره در رشته هاى ترتيل، حفظ، صوت و لحن، اذان 
نهج البالغه برگزار شد. مدير فرهنگى كميته امداد استان مركزى 
تصريح كرد: اين جشنواره متشكل از بانوان و آقايان با جامعه 
هدف دختران بازمانده از تحصيل، مادران سرپرست خانواده و 

دانشجويان تحت پوشش كميته امداد برگزار شده است.وى، با 
اشاره به برگزارى كالس هاى آموزشى ويژه داوطلبان افزود: طرح 
سطح سنجى شركت كنندگان خردادماه هر سال انجام و بعد از 
انتخاب افراد مستعد، دوره 3 ماهه آموزشى در تابستان براى آنها 
برگزار مى شود تا شركت كنندگان براى مرحله شهرستانى آماده 
شوند و در نهايت برگزيدگان اين مرحله به مرحله استانى و به 

دنبال آن به مرحله كشورى اعزام مى شوند.

برگزارى جشنواره بزرگ قرآن  و نهج البالغه خانواده كميته امداد استان مركزى
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