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مجسـمه ها توسط انسـان از دوران 
ماقبـل تاریـخ بـرای انـواع دالیل 
در تمـام اندازه هـا ایجاد شـده اند. 

یکی از نخستین مجسـمه ها به ارتفاع 29.6 سانتی متر به 
نام شـیرمرد تقریبا 32000 سـال پیش ساخته شد. عجایب 
هفت گانـه اصلی جهان شـامل دو مجسـمه می شـود. غول 
رودس و مجسـمه زئـوس در المپیا یا از یـک اردک- خوک 
صورتی بزرگ پالسـتیکی گرفته تا دسـتی غول پیکر که از 
بیابان بیرون زده اسـت یا مثال در مرکز کشور چک مجسمه 

فایبرگالسی از روانکاو مشهور تاریخ، یعنی زیگموند...

تپـه میـل نیازمند کاوشـی گسـترده 
اسـت. تپه میل بـا توجه بـه ظرفیت 
بـاال، موقعیتی کـه در آن قرار گرفته 
و پرسـش هایی کـه هنـوز در نحـوه 

کاربـری آن از سـوی باسـتان شناسـان مطرح اسـت نیازمند 
کاوشـی گسـترده اسـت. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری فرشید مصدقی، پژوهشگر 
باستان شناسی تهران با بیان این مطلب ...

 شگفت انگیزترین 
مجسمه های دنیا

تپه میل نیازمند کاوشی 
گسترده است

17

8

گزارشی از جاذبه های گردشگری بندر انزلی

انزلی؛ بهشت اروپایی ایران
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بندر انزلی یکی از ش��هرهای زیبای ش��مال 
ایران اس��ت که هر ساله پذیرای میلیون ها 
توریست اس��ت. این بندر زیبا، جاذبه های 
دیدنی فراوانی دارد که هر گردشگری را به 
چند روز ماندن در انزلی تش��ویق می کند. 
انزلی دومین ش��هر گیالن و پنجمین بندر 

فعال اقتصادی کشور محسوب می شود. 
چرا انزلی؟ 

درباره وجه تس��میه این بن��در زیبا نظرات 
مختلف��ی وج��ود دارد. گروه��ی معتقدند 
هنگامی ک��ه آخرین مس��لمانان با گذر از 
کوه های البرز س��رانجام به انزلی رسیدند، 
دستور پیاده ش��دن و فرود آمدن نهایی را 
به س��ربازان خود دادند و نام انزلی از فعل 
انزل به معنای فرود بیا، آمده اس��ت. برخی 
نیز آن را تغییر یافته لغتی روسی به معنای 
)بم��ان( می دانند اما نزدیک ترین حدس به 
منط��ق، به معن��ی لنگرگاه اش��اره می کند 
)ان��زل به معنای لنگر(، همچنین در برخی 
متون یونانی برکه و مرداب با اسامی آنزالیا 

و انزلیوس خوانده شده اند. 
دیدنی های
تاالب انزلی

تاالب انزلی به باور کارشناسان محیط زیست 
یکی از بزرگ ترین و جالب ترین تاالب های 
دنی��ا از نظ��ر تن��وع زیس��تی اس��ت و در 
س��احل جنوب غربی خزر و در غرب دلتای 

انزلی؛ بهشت اروپایی ایران
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سفیدرود، در جنوب شهر انزلی قرار گرفته 
اس��ت. این ت��االب ب��ا وس��عتی در حدود 
280کیلومتر مربع و عمق 2.8 تا 5.1متری 
است. در زمس��تان میزبان انواع پرنده های 
دریای��ی به ویژه قوهای س��فید، غاز، اردک، 
مرغابی، چنگر و دیگر پرندگان مهاجر است. 
یکی از جذابیت ه��ای بی نظیر تاالب انزلی، 
نیلوفرهای آبی اس��ت که در سراسر تاالب 
به چشم می خورد. نیزارها و الله دریایی نیز 
در حاشیه تاالب مناظری دیدنی در اختیار 
بازدیدکنندگان قرار می دهند. قایق سواری 
بر پهنه م��رداب یکی از مفرح ترین لحظات 

سفر به بندر انزلی است. 
موج شکن

موج ش��کن انزلی ک��ه ب��رای جلوگیری از 
آسیب رس��اندن موج های دریا به کشتی ها 
و قایق ها س��اخته ش��ده، اکن��ون به محلی 
برای تفریح تبدیل ش��ده اس��ت. تقریبا هر 
بازدیدکنن��ده از انزلی یک عکس یادگاری 

در کنار موج شکن دارد. 
در سال 1274 س��اخت موج شکن غازیان 
و انزل��ی آغاز ش��د و در س��ال 1293 کار 
س��اخت آن به پایان رس��ید. موج شکن ها 
روی تیره��ای چوبی که در کف دریا تعبیه 
ش��ده اند ساخته ش��ده و در سال های اخیر 

مورد مرمت قرار گرفته اند. 
پل های انزلی

در گذشته که غازیان و انزلی دو شهر جدا از 
هم بودند، رفت و آمد بین آن دو از طریق قایق 
انجام می شد. در سال 1314پل های انزلی و 
غازی��ان به منظور اتصال ای��ن دو مکان آغاز 
ش��د. پل فعلی با جلوه هایی از گذشته خود 
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به صورت بتونی ساخته شده است. 
برج ساعت

این برج از قدیمی ترین بناهای انزلی است 
و هنوز از آن استفاده می شود. به ظاهر این 
برج به دس��تور خس��روخان گرجی، حاکم 
ناصرالدین شاه در انزلی ساخته شده است. 
این برج آجری 28متری با چراغ روغنی اش 
به منظور دیده بان��ی و همچنین راهنمایی 
کش��تی ها ساخته ش��ده و پس از بازسازی 
در هر چهار طرف آن س��اعتی نصب شد و 
از آن پس نامش را برج س��اعت گذاشتند. 
این برج از فاصل��ه چندین کیلومتری قابل 

مشاهده است. 
بلوار ساحلی

از آنج��ا ک��ه بندرانزل��ی از س��الیان دور با 
روس��یه تزاری هم مرز بوده و رفت و آمدهای 
بس��یاری بین ش��هرهای هم مرز ب��ا انزلی 
صورت می گرفت��ه حال و هوای��ی اروپایی 
دارد که نش��انه های آن را در معماری شهر 

می توان مشاهده کرد. 
بلوار انزلی

پارک بزرگ��ی که در امت��داد تاالب وجود 
دارد در سال 1305 ساخته شده است. در 
شمال این بلوار دو موج شکن معروف انزلی 
چشم اندازی زیبا ایجاد کرده اند. در حاشیه 
جنوب��ی آن امروز غرفه ه��ای چای و قلیان 
در تمام مس��یر وجود دارد که محل تجمع 
جوانان، خانواده ها و گردشگران خصوصا در 

شب های تعطیل است. 
کاخ انزلی

در فاصله دو پل انزلی و غازیان، کاخ انزلی 
در کنار ساحل دیده می شود. این کاخ پس 
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از حادثه آتش س��وزی کاخ خوش��تاریا، در 
کنار کاخ اصلی ساخته شد. کاخ خوشتاریا 
خود متعلق به تاجری روس��ی بوده که برق 
را ب��ه ایران آورده اس��ت. این کاخ امروز به 
موزه نظامی نیروی دریایی تبدیل ش��ده که 
انواع سالح گرم و س��رد از زمان صفویه به 

بعد را در معرض تماشا قرار می دهد. 
حافظیه انزلی

در ب��االی بلوار س��احلی انزل��ی و در کنار 
بنای ش��هرداری، بنایی س��فیدرنگ شبیه 
حافظیه شیراز قرار دارد. این بنا به سفارش 
ش��هرداری و توس��ط گروهی از مهندسان 
آلمان��ی احداث ش��د. پیش از ای��ن، مکان 
برگزاری کنسرت های موسیقی بوده و هنوز 
هم به دلیل شباهتی که با حافظیه دارد به 
همی��ن نام خوانده می ش��ود. اکنون از این 
محل در کنار جذابیت گردشگری به عنوان 
کوچک  نمایش��گاه های  برگ��زاری  م��کان 

نقاشی و صنایع دستی استفاده می شود. 
کشتی میرزاکوچک خان جنگلی

این کش��تی تنها ش��ناور س��واحل شمالی 
کشور است که برای مقاصد تفریحی مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد. ص��رف یک وعده 
هم��راه با موس��یقی و عب��ور روی آب های 
تاالب انزلی و دریای خزر تجربه ای است که 

ارزش امتحان کردن دارد. 
چه بخوریم؟ 

سفره گیالنی خیلی معروف است اما سفره 
انزلی چی ه��ا، ش��هره عام و خاص اس��ت. 
غذاهای دریایی و فصلی که با س��بزی های 
محلی طبخ می ش��ود، به همراه کباب های 
خوش��مزه، تنها بخش��ی از س��فره مردمان 
انزل��ی اس��ت. معروف ترین غذای��ی که در 

انزلی می توانید میل کنید، فسنجان است. 
این خورش تقریبا مانند بقیه فس��نجان ها 
تهیه می شود با این تفاوت که مزه غالب آن 
ترشی اس��ت. رب انار فسنجان شمالی باید 

از نوع ترش آن باش��د همچنین فس��نجان 
س��نتی انزلی را ب��ه جای مرغ با گوش��ت 

چرخ کرده یا مرغابی درسته می پزند. 
از انواع کباب های لذیذ، توصیه می ش��ود 

در انزلی ترش��ه کباب را امتحان کنید که 
گوش��ت راسته گوس��فند یا گوساله است 
که در ُسس��ی ش��امل گردوی چرخ کرده، 
رب انار، پی��از، چوچ��اق و جعفری برای 

نص��ف روز خوابان��ده ش��ده اس��ت. انواع 
ماهی ش��مالی با بهترین طب��خ در انزلی 
پی��دا می ش��ود ام��ا ماهی س��وف، ماهی 
بهتری��ن گزینه ها  اوزون ب��رون  و  س��فید 
هس��تند. بهتری��ن بش��قاب پی��ش غذای 
انزلی اش��پل، گردو و باقاال اس��ت. بورانی 
بادمجان، زیتون و سیر ترش��ی را در کنار 
غ��ذا فرام��وش نکنید. کال کباب، ترش��ه 
ش��امی و خ��ورش از دیگ��ر خوراکی های 

خوشمزه انزلی هستند. 
چه بخریم؟ 

شنبه بازار انزلی از 70سال پیش تاکنون به 
شکل هفتگی در خیابان میرزا کوچک خان 
برگزار می شود. در این بازار که محل تجمع 
انزلی چی ها و مردم روستاهای اطراف است، 
همه نوع جنس��ی عرضه می شود. از مرغ و 
جوجه زنده، تا انواع سبزی های محلی، انواع 

ترشی تا کفش و لباس و ابزار کشاورزی. 
از مراکز خرید شهر می توانیم از بازار انزلی 
واقع در خیابان پاسداران و بازار پردیس در 
خیابان مطهری نام ببریم. بازار ساحلی که 
محل فروش صنایع دستی است نیز در بلوار 
ساحلی قرار دارد. بازار گیالر غازیان و بازار 
سپه نیز از دیگر مراکز خرید شهر هستند. 
مرغوب ترین س��وغات انزلی که شامل انواع 
ماه��ی، س��بزیجات محلی، سیر ترش��ی و 
زیتون است را در شنبه بازار می توانید تهیه 
کنید. حلوا عسلی، کاکا و نباتی هم در اکثر 
قنادی ها و سوغاتی فروشی ها قابل دسترس 
هس��تند. مروارید باف��ی، رایج ترین صنایع 
دستی انزلی اس��ت که آن را هم می توانید 
از بازار هفتگی و مراکز فروش سوغات تهیه 

کنید. 
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مجس��مه ها توس��ط انس��ان از دوران ماقب��ل 
تاریخ برای انواع دالیل در تمام اندازه ها ایجاد 
شده اند. یکی از نخستین مجسمه ها به ارتفاع 
29.6 سانتی متر به نام شیرمرد تقریبا 32000 
س��ال پیش س��اخته ش��د. عجایب هفت گانه 
اصلی جهان شامل دو مجسمه می شود. غول 

رودس و مجس��مه زئوس در المپیا یا از یک 
اردک- خوک صورتی بزرگ پالستیکی گرفته 
ت��ا دس��تی غول پیکر ک��ه از بیابان بیرون زده 
اس��ت یا مثال در مرکز کش��ور چک مجس��مه 
فایبرگالس��ی از روانکاو مش��هور تاریخ، یعنی 
زیگمون��د فروی��د را می بینید که گویا در حال 

پرتاب شدن روی سنگفرش های وسط خیابان 
اس��ت. امروزه در سراس��ر دنیا مجس��مه های 
عجی��ب و جالب��ی وجود دارند. هرکدام از این 
مجسمه ها به منظور خاصی طراحی و ساخته 
شده اند و همه ساله  گردشگران زیادی به قصد 
دیدن ش��ان بار سفر را می بندند. برای آشنایی 

با برخی از آنها با ما همراه باشید. 
 دست بیابان، بیابان آتاکاما، شیلی

دهک��ده  جن��وب  از  مایل��ی   47 ح��دود 
آناتوفاگاستا، در وسط بزرگراه بی آب و علف 
بیابان آتاکاما، یک مجس��مه دست با ارتفاع 
11 مت��ری از زمی��ن بیرون زده اس��ت. این 

مجس��مه به گونه ای است که تصور می کنید 
غولی بزرگ زیر توفان خاک شده است. این 
مجس��مه با نام دس��ت بیابان در اوایل دهه 
80 میالدی توس��ط مجسمه س��از شیلیایی 
س��اخته شده اس��ت. البته این تنها مجسمه 
دستی نیست که این هنرمند ساخته است. 

شگفت انگیزترین مجسمه های دنیا
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دستی مشابه آن نیز در شهری در اوروگوئه 
وج��ود دارد. 

 پوسانکا، تورکو، فنالند
پوس��انکا نوعی مجس��مه پالس��تیکی است. 
این مجس��مه بزرگ که در فضای ش��هر کار 
گذاشته شده است محصول فکری هنرمندی 
به نام آلوار گولیش��ن اس��ت. بناب��ر اظهارات 
خ��ود هنرمن��د، این مجس��مه نوعی انتقاد به 
فناوری های مدرن و ادای احترام به سنت های 
پیش��رفته شهر است. نخستین ایده او تلفیق 
کامی��ون نفت ک��ش و جاروبرقی صنعتی بود 
که به منظور مکیدن سموم حاصل از نفت و 

بنزین ساخته شده بود. 
و عشق، پورتو مونت، شیلی

ب��ا ن��گاه به س��احل پورتو مون��ت در جنوب 
ش��یلی متوجه دو مجس��مه بزرگی می شوید 
که عاش��قانه در کنار هم نشس��ته اند. ش��اید 
به نظر برس��د این دو عاش��ق غمگین بس��یار 
غرق در احساسات خود هستند و قصد جلب 
توجه ندارند. اما همه متوجه آنها می ش��وند. 
این مجسمه در طول زمان دچار آسیب هایی 

شده است. 
میگوئلین، شانگهای

چه ک��ودک بزرگی! میگوئلی��ن حدود 4متر 
ارتف��اع دارد و همچ��ون ی��ک ک��ودک نفس 
می کش��د، پل��ک می زن��د و می خواب��د. این 
مجس��مه غول پیکر توس��ط ی��ک کارگردان 
اس��پانیایی ب��ه نام ایزابل کویس��ت س��اخته 
ش��ده اس��ت. این کودک چشم آبی و خندان، 
میلیون ها بازدیدکننده از نمایشگاه بین المللی 
2010 در ش��هر ش��انگهای را به س��مت خود 
جذب کرد. با اینکه این نمایش��گاه در اکتبر 
هم��ان س��ال اتم��ام یافت اما این مجس��مه 

همچنان در آنجا هست. 
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مردی با ماهی، شیکاگو
اینکه یک مجس��مه بزرگ ماهی را در مقابل 
یک آکواریوم بزرگ قرار دهند کامال منطقی 
به نظر می رس��د اما گذاش��تن مجس��مه ای از 
ماهی که یک مرد غول پیکر آن را در آغوش 
 Shedd گرفته است در جلوی آکواریوم بزرگ
در ش��هر شیکاگو چندان معنایی ندارد. هیچ 
توضیح��ی ب��رای این مجس��مه نداریم. اما از 
س��ال 2001 میالدی، بازدیدکننده های این 
آکواریوم پیش از ورود با این مجسمه روبه رو 
می شوند. این مجسمه حدود 4متر ارتفاع دارد 
و توسط هنرمند معاصر آلمانی به نام استفان 

بالکنهول ساخته شده است. 
 مردی که از دیوار عبور می کند، پاریس

در یک��ی از خیابان ه��ای آرام و بی ص��دای 
مونتم��ار، از دیدن م��ردی که تالش می کند 
از دیوار بیرون بیاید تعجب خواهید کرد. هر 
چه نزدیک تر شوید، متوجه می شوید این یک 
مجسمه برنزی است. این مجسمه از داستان 
کوتاه فرانس��وی )مردی که می تواند در میان 
دیواره��ا حرک��ت کن��د( الهام گرفته اس��ت. 
هنرمندی به نام مارس��ل آیمه این مجس��مه 
را از روی ش��خصیت مردی که ادعا می کرده 
نیروی ماورای طبیعی دارد و از آن برای دزدی 

از بانک ها استفاده می کند، ساخته است. 
آویزان، پراگ

این مجس��مه ترس و وحشت زیادی در دل 
رهگذرها ایجاد کرده اس��ت و بیش��تر آنها با 
پلی��س تماس گرفته ان��د و تصور می کردند 
انس��انی واقع��ی از آنجا آویزان اس��ت. این 
مجسمه که نشان دهنده مردی است که در 
معرض افتادن روی س��نگفرش های خیابان 
قرار دارد، در واقع مجس��مه فایبرگالس��ی 
ب��ا اندازه ه��ای واقع��ی از روانکاو مش��هور 

یعنی زیگموند فروید اس��ت. این مجس��مه 
را هنرمن��د اه��ل چک به ن��ام دیوید کرنی 
ساخته است. این مجسمه تا پیش از مستقر 
شدن در پراگ، در استکهلم، برلین و لندن 

نمایش داده ش��ده اس��ت. 
گل شکوفا، بوئنوس آیرس

در ساعت هشت صبح هر روز صبح، این گل 
غ��ول پیکر اس��تیل و آلومینیوم در کاخ ملل 

متحده باز می شود. این مجسمه را هنرمندی 
آرژانتینی به نام ادواردو کاتاالنو س��اخته و در 
س��ال 2002 میالدی نصب ش��ده است. این 
مجس��مه همچون گل ه��ای واقعی با حرکت 

خورشید باز و بسته می شود، فقط در اندازه ای 
بس��یار بزرگ تر. هنگامی که به طور کامل باز 
می ش��ود حدود 20 دقیقه بعد از هشت صبح 
گلبرگ ه��ای فل��زی ای��ن گل ت��ا 32 متر آن 
طرف تر را اش��غال و آب اس��تخری را که روی 
آن قرار دارد، منعکس می کنند. هنگام شب، 
گلبرگ ها بس��ته می ش��وند و ب��ه رنگ قرمز 
می تابند و طول آن به حدود 23 متر می رسد. 

مجسمه پتر کبیر، مسکو
این مجسمه که با نام )300 سال از ناوگان روسی( 
نیز شناخته می شود، مجسمه ای ساخته شده از 
برنز، استیل و مس است، از سال 1996 میالدی 
که ساخته شده تاکنون بحث های زیادی داشته 
است. یکی از بلندترین مجسمه های دنیا با ارتفاع 
حدود 91 متر نشان دهنده پتر کبیر در باالی یک 
گالیون  )کش��تی  بزرگ  دارای س��ه  یا چهار دکل  
که  در قرون  5 1  و 6 1  به عنوان  کش��تی  جنگی  
یا کشتی  تجارتی  به  کار برده  می شد( که باالی 
کش��تی های دیگر قرار دارد، ایستاده است. این 
مجس��مه تا حدی خنده دار به نظر می رسد زیرا 
این اثر هنری زوراب سرتلی در اصل مجسمه ای 
از کریستف کلمب بوده است. هنگامی که آمریکا 
و اسپانیا این مجسمه را قبول نکردند، سر کلمب 

برداشته و با سر پتر جایگزین شد. 
پری دریایی کوچک 

مجس��مه پری دریایی کوچک روی س��نگی 
در بن��در کپنه��اگ در دانم��ارک ق��رار دارد. 
گردش��گرانی ک��ه برای نخس��تین ب��ار آن را 
می بینن��د، اغل��ب از ان��دازه نس��بتا کوچک 
مجس��مه ش��گفت زده می ش��وند. مجس��مه 
پری دریای��ی تنها 1.25 مت��ر ارتفاع و حدود 
175 کیل��و گ��رم وزن دارد. این مجس��مه در 
سال 1913 توسط ادوارداریکسن به مناسبت 
روز بازی پری دریایی کوچک ساخته شد. این 
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بانوی بیچاره چندین بار س��رش را از دس��ت 
داد اما دوباره بازس��ازی ش��د. مقامات اعالم 
کردن��د برای جلوگیری از خرابکاری بیش��تر 
و جلوگی��ری از ب��اال رفتن گردش��گران روی 
آن، ممکن اس��ت این مجس��مه از بندر نقل 

مکان کند. 
شیرهای دلوس، یونان 

جزیره دلوس واقع در نزدیکی میکونوس، یکی 
از مهم ترین مکان های اس��اطیری، تاریخی و 
باستان شناس��ی در یون��ان اس��ت. دل��وس 
موقعیت��ی به عن��وان یک پناه��گاه مقدس را 
هزاران س��ال قبل از اینکه المپیک اساطیری 
یونان زادگاه آپولو و آرتمیس ش��ود، داش��ت. 
مجسمه شیرها توسط مردم نکساس به آپولو 
اختصاص داده شد و حدود 9 تا 12 شیر سنگ 
مرمری نگهبان در طول راه مقدس قرار دارند. 
تنها پنج شیر سالم مانده اند و قطعاتی از سه 

شیر وجود دارد. 
مجسمه مادر روسیه 

ی��ک مجس��مه مع��روف در مامایِ��و کورگان 
در ولگوگراد، روس��یه اس��ت که به مناس��بت 
بزرگداش��ت نبرد استالینگراد است. هنگامی 
که این بنای یادبود در س��ال 1967 س��اخته 
ش��د، با 85 متر ارتفاع بلندترین مجس��مه در 
جهان بود. شکل خودش 52 متر و شمشیرش 
33 مت��ر ارتف��اع دارد. 200 پله نماد 200روز 
نبرد استالینگراد، از پایین تپه تا بنای تاریخی 

وجود دارد. 
 سرهای اولمک 

اولمک زندگی تمدن باس��تانی قبل از کش��ف 
آمریکا در زمین های پس��ت اس��توایی جنوب 
مرک��زی مکزیک بود. تم��دن اولمک از 1400 
س��ال قبل از میالد تا حدود 400 س��ال قبل از 
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میالد رونق گرفت. ش��ناخته ش��ده ترین جنبه 
تمدن اولمک سرهای عظیم کالهخوددار است. 
تصور می شود که سرها تصویری از حاکمان باشد 
هیچ یک از دوسر، لباس با کاله خودها یکسان 
آراسته نشده اند و از هم متمایز هستند. 17سر 

عظیم تا به امروز کشف شده است. 
کوه نمرود 

کوهی به ارتفاع 2134متر در جنوب ش��رقی 
ترکیه در نزدیکی شهر آدیامان است. 62سال 
قبل از میالد ش��اه آنتیوخوس در باالی کوه 
یک آرامگاه که مجس��مه بزرگی از خود، دو 
ش��یر و دو عق��اب در کن��ار آن قرار داش��ت، 
س��اخت. قله کوه نمرود چش��م انداز وس��یعی 
را از کوه ه��ای اط��راف فراهم می کند. جاذبه 
اصلی تماش��ای طلوع آفتاب از تراس ش��رقی 
اس��ت که به س��رهای بدون بدن رنگ نارنجی 
زیبای��ی را می دهد و ب��ه حس رمزآلود بودن 

محل می افزاید. 
مجسمه ابوالهول بزرگ 

در ف��الت جی��زه در نزدیک��ی قاهره در مصر 
قرار دارد و یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین 
مجس��مه ها در جهان اس��ت. اما واقعیت های 
اساس��ی درباره آن، از جمله اینکه چه کس��ی 
مدل صورت ها بوده، چه زمانی و توس��ط چه 
کس��انی س��اخته شده اس��ت هنوز هم مورد 
بحث اس��ت. این بزرگ ترین مجس��مه سنگی 
در جهان اس��ت در حال��ی که به صورت قابل 
توجه��ی از اه��رام اطراف خ��ودش کوچک تر 
اس��ت. با توجه به ش��واهد و نظرات متضاد در 
طول سال ها، دیدگاه سنتی نشان دهنده این 
اس��ت که این مجس��مه 2500 سال پیش از 
میالد توس��ط فرعون خافر، س��ازنده هرم دوم 

در جیزه ساخته شده بود. 
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مجسمه آزادی 
هدیه ای از مردم فرانسه به مناسبت صدمین 
جشن سالگرد امضای بیانیه استقالل ایاالت 
متح��ده آمری��کا بود که باالی جزیره آزادی 
یک��ی از معروف تری��ن نمادها در جهان قرار 
دارد. ساخت و س��از این مجس��مه در جوالی 
1884 به پایان رسیدو سال بعد به نیویورک 

وارد ش��د. 
مسیح نجات دهنده 

این مجسمه در قله 700متری کورکووادو قرار 
دارد و چشم انداز وسیعی را از خلیج گوانابارا 
در شمال و الگوا رودریگو فریتاس جنوب ارائه 
می دهد. این مجسمه 39.6متر ارتفاع دارد که 
شامل 9.5 متر پایه و 30 متر عرض است. این 
مجس��مه در نوع خود یکی از بلندترین ها در 
جهان اس��ت هرچند الکونکوردیا در بولیوی 
کمی بلندتر است. این مجسمه نماد مسیحیت 

و مهم ترین تصویر از ریو و برزیل است. 
موآی 

در جزیره ایستر، یکی از جزیره های جدا شده 
روی زمین قرار دارند. این مجس��مه ها توسط 
اس��تعمارگران اهل جزایر پلینزی عمدتا بین 
1250 و 1500 می��الدی حکاک��ی ش��ده اند. 
عالوه بر نشان دادن اجداد فوت شده، موآی 
ممکن است به عنوان تجسم زندگی قدرتمند 
و حاکمان سابق در نظر گرفته شوند. بلندترین 
موآی، ساخته شده به نام پرو، تقریبا 10متر 
ارتفاع و 75تن وزن دارد. س��نگین ترین بنای 
م��وآی کوتاه ترین بود ام��ا با وزن 86تن یک 
مجسمه ناتمام باقی ماند که در صورت تکمیل 
در حدود 21متر ارتفاع و 270تن وزن داشت. 
امروزه حدود 50موآی در جزیره ایستر یا در 

موزه های دیگر ساخته شده اند. 
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بن��ای تاریخی جهان نما، 
متعل��ق ب��ه دوره صفویه 
نم��اد  ی��ک  به عن��وان 
ش��هری در طراحی شهر 
و ورودی خیابان چهارباغ 
بازس��ازی می ش��ود. ب��ه 
رواب��ط  مرک��ز  گ��زارش 
عموم��ی و اطالع رس��انی 
س��ازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دس��تی و گردشگری، محمدحسن 
طالبی��ان، مع��اون میراث فرهنگی کش��ور 
ب��ا اع��الم ای��ن خبر گف��ت: احی��ای این 
بن��ای تاریخی در جلس��ه مش��ترک اخیر 
با ش��هرداری اصفهان، رئیس پژوهش��گاه 
میراث فرهنگی و گردش��گری و مس��ئوالن 
اداره کل میراث فرهنگ��ی اس��تان اصفهان 

مورد تصویب قرار گرفته است. 
طالبیان با اش��اره به عملیات گودبرداری 
خ��ط یک مترو اصفهان در منطقه دروازه 
دولت و کش��ف س��ازه های باستانی که با 
مشارکت پژوهشگاه و ادامه کاوش در این 
محدوده در فروردین ماه سال جاری منجر 
به کشف پایه های کاخ جهان نما انجامید، 
گفت: این کاخ براس��اس نقشه ها، تصاویر، 
مس��تندات تاریخی، طرح تهیه ش��ده بعد 
از مطرح ش��دن در ش��ورای فنی اس��تان 
و در س��طح ملی و تصویب آن براس��اس 
دس��تورالعمل های مرب��وط بازس��ازی و 
ارزش تاریخ��ی خ��ود را حفظ خواهد کرد 

تا گردش��گران خیاب��ان چهارباغ دیدار از 
یک��ی دیگ��ر از آثار مهم دوره صفوی را در 
ای��ن مکان تجربه کنن��د. طالبیان تجربه 
بازس��ازی ای��ن اثر تاریخی را زمینه س��از 
بازسازی دیگر کاخ های از بین رفته دوره 
قاج��ار نظی��ر کاخ آیین��ه و. . . در اصفهان 

دانست. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاون��ت 
میراث فرهنگی و بنا بر اس��ناد مکتوب این 
کاخ در دوران ش��اه عباس صفوی س��اخته 
ش��د. دیوالفوا در س��فرنامه خود این کاخ 
را عم��ارت تفریح��ی و خارج از دولت خانه 
صف��وی ذک��ر ک��رده اس��ت. ای��ن کاخ در 
چه��ار طبق��ه با ارتفاع 30 متر به چهارباغ، 
سی وسه پل و دیگر بناهای تاریخی از جمله 
چهل س��تون اشراف داشته است. این بنا از 
س��وی ظل الس��لطان در دوره قاجار با این 
ادعا که کاخ هشت بهش��ت مکان اس��کان 
خواه��رش در مع��رض دی��د قرار داش��ته 

تخریب شد. 

معاون میراث فرهنگی کشور عنوان کرد 

 بنای تاریخی کاخ جهان نما 
بازسازی می شود

خان��ه ایران��ی کاش��ان ج��زو 25 اقامت��گاه 
برت��ر خاورمیان��ه ق��رار گرفت. رئی��س اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
شهرس��تان کاش��ان از انتخ��اب هتل س��رای 
عامری ه��ا، خان��ه ایرانی و خان��ه منوچهری 
برن��د برگزیده گردش��گران  به عن��وان س��ه 
وب س��ایت  در  ای��ران  در  اقام��ت  ب��رای 
گ��زارش  ب��ه  داد.  خب��ر  ادوای��زر  تری��پ 
میراث فرهنگ��ی،  اداره  عموم��ی  رواب��ط 
شهرس��تان  گردش��گری  و  صنایع دس��تی 
 کاش��ان، محس��ن جاوری با اش��اره به اینکه
 » Travelers Choice awards 2016«  

باالتری��ن جایزه افتخاری پای��گاه معتبر تریپ 
ادوایزر است، گفت: این جایزه به عنوان  » بهترین 
انتخاب گردشگران «   شناخته می شود که هتل 
سرای عامری ها، خانه ایرانی و خانه منوچهری 
س��ه هتل سنتی کاش��ان در میان برگزیدگان 

جهانی این جایزه قرار گرفته است. 
س��فر  خدم��ات  هماهنگ��ی  س��تاد  دبی��ر 
شهرس��تان کاش��ان ب��ا بیان اینکه امس��ال 
مراک��ز اقامتی در ایران توانس��ته اند جایگاه 
خوب��ی در رده بن��دی این پای��گاه اینترنتی 
داش��ته باش��ند، تأکید کرد: این س��ه هتل 
س��نتی با ارائه خدمات گسترده و با کیفیت 
باال به گردش��گران توانس��ته رضایت عالی 
آنان را جلب کند و در حال حاضر به عنوان 
نخس��تین توصی��ه تریپ ادوای��زر به عن��وان 
اقامتگاه های عالی کاشان مطرح شوند. وی 
ادامه داد: پای��گاه  » تریپ ادوایزر «   در میان 

س��ایت های مط��رح در صنعت گردش��گری 
بس��یار شناخته ش��ده است و بس��یاری از 
گردشگران برای دریافت اطالعات سفرهای 
خود به این س��ایت مراجع��ه می کنند و به 

توصیه های این س��ایت عمل می کنند. 
ج��اوری ب��ا بیان اینک��ه ام��روز آن چیزی 
که درج��ه کیفیت هتل ه��ا و اقامتگاه ها را 
تعیی��ن می کند ح��س و تجربه گردش��گر. 
معرف��ی  اضاف��ه ک��رد:  اس��ت،  و مهم��ان 
ارائ��ه خدمات،  بهترین ه��ا «   در   » بهتری��ن 

کیفی��ت، رضایت مداری اه��داف اصلی این 
وب س��ایت گردشگری اس��ت که با بررسی 
بی��ن هتل ه��ا، مراک��ز اقامت��ی، جاذبه های 
گردش��گری و برند ها و محص��والت مرتبط 
اتف��اق می افت��د.  در صنع��ت گردش��گری 
شهرس��تان کاش��ان با دارا ب��ودن 23مرکز 
اقامتی و ظرفیت بیش از 200 تخت اس��ت 
ک��ه از این تعداد 9خانه تاریخی با همکاری 
بخش خصوصی به هتل س��رای سنتی تغییر 

کاربری داده ش��ده اس��ت. 

خانه ایرانی کاشان 
جزو 25 اقامتگاه برتر خاورمیانه قرار گرفت
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تپه می��ل با توجه به ظرفیت باال، موقعیتی 
ک��ه در آن قرار گرفته و پرس��ش هایی که 
هنوز در نحوه کاربری آن از س��وی باستان 
شناس��ان مط��رح اس��ت نیازمند کاوش��ی 
گس��ترده اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
و گردش��گری  میراث فرهنگی  پژوهش��گاه 
فرش��ید مصدقی، پژوهشگر باستان شناسی 
ته��ران ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب در جم��ع 
خبرنگاران تصریح کرد، یکی از مجهوالتی 
که در خصوص این تپه وجود دارد، کاربری 

آن است. 
وی با اش��اره به ل��زوم انج��ام حفاری های 
گس��ترده در تپه می��ل اف��زود: ب��ا توجه به 
ظرفیت فراوان تپه میل امکان حفاری های 
ب��از در این محوطه باس��تانی وج��ود دارد 
روش های��ی  الیه ن��گاری  و  گمانه زن��ی  و 
هس��تند که در اینجا به کار نمی آیند. این 
باستان شناس با اش��اره به اظهار نظرهایی 
ک��ه در مورد کاربری این بنا مطرح اس��ت، 
گف��ت: احتم��ال اینک��ه این بنا آتش��کده، 
راهنما، سربازخانه، منطقه نظامی، کوشک 

و... بوده باشد وجود دارد. 
او ب��ا اش��اره ب��ه کاوش های تی��م دمرگان 
و اش��میت در تپه میل، مرمت ه��ای انجام 
ش��ده، س��قف گذاری و راهنما و... را نتیجه 
کاوش ه��ای باستان شناس��ی تیم کوثری و 
ش��یبانی اعالم کرد ک��ه در نیمه دوم دهه 
70 انجام گرفته اس��ت، تصری��ح کرد: بعد 

از کاوش ای��ن تیم ها تا به ام��روز اقدامات 
دیگ��ری در ای��ن محوط��ه تاریخی صورت 
نگرفته اس��ت. وی با اش��اره به نیاز این بنا 
به مرمت دوس��اله تصریح کرد: مش��کالت 
بودجه ای و تغییرات سیاس��تی و مدیریتی 
باعث شده که کاوش در تپه میل به تعویق 

افتاده یا لزومش احساس نشود. 
مصدقی گف��ت: به عنوان مث��ال هیچ وقت 
با تغییر رئیس جمهور فرانس��ه، مدیر موزه 
لوور تغییر نکرده اس��ت زی��را که او حافظ 
یک فرهنگ است و برنامه های بلند مدتی را 
دنبال می کند که قابل تغییر نیستند اما در 

ایران با این قبیل تغییرات در سطح زیادی 
مواجه هستیم. 

این باستان شناس با اشاره به آثار فرهنگی 
و تاریخ��ی زی��ادی که در ش��هر ری وجود 
دارد، گفت: آثار با ارزشی در ری وجود دارد 
که بیان کننده س��یر تطوری فرهنگ ایران 
اس��ت. به گفته او، آثار تاریخ��ی تهران به 
کاخ نیاوران و س��عد آباد و گلستان محدود 
نیس��ت بلکه آثاری در شهر ری وجود دارد 
که با اینکه دور از چش��م است خیلی مهم 
به نظر می رس��د. گفتنی است تپه میل که 
از آن آتش��کده بهرام و آتشکده ری نیز نام 

برده می شود از آثار دوره ساسانیان در شهر 
ری اس��ت. گمان می رود که این بنا آتشگاه 

بهرام گور بوده باشد. 
در ح��دود 12 کیلومت��ری جنوب ش��رقی 
شهرری به س��وی ورامین بر بلندای تپه ای 
پهناور در روس��تای قلعه ن��و -چال طرخان 
بقایای کاخ یا آتش��کده ای واقع است که به 
تپه میل مشهورشده و سبب این نامگذاری 
دو پای��ه بزرگ بنا اس��ت که از دور ش��بیه 
به میل اس��ت. جهت بنا به صورت ش��رقی 
و غرب��ی اس��ت. در جبهه ش��رقی ایوانی با 
چهارس��تون مدور ب��وده. بخش��ی از بنای 

آتش��کده ری در زم��ان حمله اس��کندر به 
ای��ران خراب ش��د و تنها قس��متی از بنای 
چهارتاقی و زیبای این آتش��کده به صورت 
دو می��ل باقی  ماند. بیش��تر قس��مت های 
غربی بن��ا از میان رفت��ه، در بخش زیرین 
مجموعه یک راه��روی کم پهنا وجود دارد 
که سراس��ر طول بنا را طی می کند. بقایای 
معماری تپه میل دارای س��اختاری تشکل 
از گل، خش��ت، الشه س��نگ، گچ و از نظر 
دیرینگی متعلق به دوره ساسانیان  )حدود 
1800س��ال پیش( و به آتشکده بهرام گور 

نیز معروف است. 

یک باستان شناس پیشکسوت بیان کرد 

تپه میل نیازمند کاوشی گسترده است
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پیش��ینه س��کونت در دهل��ران 
س��ال  ه��زار   40 ت��ا   30 ب��ه 
اداره  رئی��س  می رس��د.  قب��ل 
میراث فرهنگی. صنایع دس��تی و 
گردش��گری شهرس��تان دهلران 
گف��ت: ب��ا مطالع��ات جدی��د و 
پیش��ینه  بیش��تر  بررس��ی های 
س��کونت در دهلران طبق شواهد 
و  باستان شناس��ی  داده ه��ای  و 
تأیید باستان شناس��ان 30 تا 40 
هزار س��ال پیش به عقب خواهد 
رف��ت. به گ��زارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگ��ی اس��تان 
ایالم، فرج فاضلی اظهار داش��ت: 

ب��ا انج��ام بررس��ی ها و مطالعات 
انج��ام ش��ده در دش��ت دهلران 
س��ابقه س��کونت در این دشت به 
احتم��ال زیاد ب��ه 30 تا 40 هزار 

سال پیش بازمی گردد.
 وی گف��ت: با بررس��ی های انجام 
گرفته در ح��وزه رودخانه دویرج 
بخ��ش  از  وس��یعی  منطق��ه  و 
موس��یان شهرس��تان دهل��ران. 
از  س��ایت هایی  و  محوطه ه��ا 
دوره ه��ای پارینه س��نگی میانی 
جدید و فراپارینه س��نگی تا دوره 
اسالمی یافت شده اند. رئیس اداره 
میراث فرهنگی. صنایع دس��تی و 

گردش��گری شهرس��تان دهلران 
تصریح ک��رد: از محوطه هایی که 
مرب��وط به دوران پارینه س��نگی 
اطالعات��ی  و  داده ه��ا  هس��تند 
مانن��د ابزارهای س��نگی همچون 
س��نگ های مادر، خراش��نده ها، 
ت��راش ابزارها، س��وراخ کننده ها 
به دس��ت آمده که نشان می دهد 
ش��هر دهلران خیلی قدیمی تر از 
دوره نوسنگی و 9هزار سال پیش 
است.  وی افزود: همچنین در این 
بررس��ی ها بعض��ی از محوطه ها و 
س��ایت های مرب��وط ب��ه پیش از 
تاریخ یافت شده اند که داده هایی 

مانند ابزارهای سنگی، سفال های 
منقوش، دست ساخته های سنگی 
نظیر کوبنده ها، س��نگ ساب ها از 

آنها به دست آمده است. 
وی ادام��ه داد: محوطه های��ی از 
دوره ه��ای آغاز ادبیات همزمان با 
دوره ه��ای اوروک و جمدت نصر 
بین النهرین هم در این بررسی ها 
به دست آمده است. فاضلی اظهار 
داش��ت: تاکنون طب��ق مطالعات 
باستان شناس��ی انجام ش��ده در 
شهرستان دهلران، تپه علی کش 
ب��ا 9هزار س��ال قدم��ت به عنوان 
قدیمی ترین اثر شناس��ایی ش��ده 
مطرح بود ولی با مطالعات جدید 
و بررس��ی های بیش��تر پیش��ینه 
س��کونت در دهلران طبق شواهد 
و داده های باستان شناسی و تایید 
باستان شناسان 30 تا 40 هزار سال 
پی��ش به عق��ب خواهد رفت. وی 
گفت: سرپرس��ت برنامه پژوهشی 
بررسی و شناسایی شبکه زهکشی 
23 شهرس��تان دهل��ران به عهده 
کارشناس مجرب باستان شناسی 
پژوهشکده باستان شناسی کشور 
و باس��تان شناس مشاور اداره کل 
ای��الم  اس��تان  میراث فرهنگ��ی 

شقایق هورشید است. 

 پیشینه سکونت در دهلران
به ۳۰ تا ۴۰ هزار سال قبل می رسد

مدیر گ��روه امان��ی اداره میراث فرهنگی 
اس��تان اصفهان از مرم��ت بنای تاریخی 
ضل��ع غرب��ی مجموعه جهان��ی کاخ موزه 
چهلس��تون خب��ر داد. به گ��زارش روابط 
عمومی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان 
کل  اداره  امان��ی  مدیرگ��روه  اصفه��ان 
میراث فرهنگ��ی ضمن بی��ان این مطلب 
افزود: بنایی که اکنون به عنوان دفتر یگان 
حفاظت میراث فرهنگی مورداستفاده قرار 
می گیرد یکی ازسازه های قدیمی موجود 
درچهلس��تون است که درضلع غربی باغ 
قرارگرفته و سال ها قبل به صورت کامل 
بدنه ه��ای بیرونی و داخلی آن بازس��ازی 
شد. طبق شواهد موجود پی ودیواره های 
این بنا عمدتا ازخش��ت و چوب تش��کیل 
ش��ده که ای��ن نکته نش��ان ازقدمت این 
بن��ا دارد. متأس��فانه س��ال ها قبل هنگام 
بازس��ازی جهت کاربری جدید، نمای بنا 
به طورکل��ی با آجرجدید وگچ بازس��ازی 

شده است.  منصور زیرک افزود: با توجه به 
آسیب هایی که دراثرعوامل طبیعی محیط 
به بدنه بیرونی این بنا درچهارطرف وارد 
شده بود و با توجه به درپیش بودن نوروز 
دیواره های گچی که دراثررطوبت محیطی 
دچار ریختگی و فرس��ودگی ش��ده، پس 
از پاکس��ازی مصالح فرس��وده مرمت شد. 
همچنی��ن راه پل��ه آج��ری و بخش هایی 
ازک��ف محوطه اط��راف این بنای قدیمی 
ک��ه دچارآس��یب ش��ده بودن��د، در حال 
س��اماندهی اس��ت. زیرک در ادامه افزود: 
با انجام این طرح عالوه برحفاظت از این 
بنای قدیمی نمای بصری مخدوش ش��ده 
این قس��مت ازباغ چهلس��تون نیز اصالح 
خواهد ش��د. ش��ایان ذکر است این طرح 
زیرنظرکارشناس��ان و توسط استادکاران 
گروه امانی معاونت میراث با اعتباری بالغ 
بر 100میلیون ریال ومدت زمان یک ماه 

به انجام خواهد رسید. 

مرمت بنای تاریخی ضلع غربی 
مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون
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موزه اش��یای عتیق��ه مصری ک��ه معموال 
به عن��وان م��وزه مص��ری در قاه��ره مصر 
شناخته می شود، جایگاه مجموعه وسیعی 
از اش��یای عتیقه مصر باس��تان است. این 
م��وزه دارای 120000ش��یء اس��ت. اتاق 
مومیایی سلطنتی موزه شامل 27مومیایی 
از دوران فرعون با دستورات رئیس جمهور 
انور س��ادات در س��ال 1981 تعطیل شد. 
ای��ن موزه ب��ا نمایش ان��دک مختصری از 
س��لطنت جدی��د پادش��اهان و ملکه ها در 
س��ال 1985 دوباره بازگش��ایی شد. امروز 
حدود 9 مومیایی نمایش داده ش��ده وجود 
دارد. یکی از آنها مومیایی تازه کشف شده 
ملکه هاتشپسوت است. موزه اشیای عتیقه 
مصر شامل بس��یاری از قطعات مهم تاریخ 
مصر باس��تان اس��ت. این موزه بزرگ ترین 
مجموع��ه از اش��یای عتیق��ه فرعونی��ان و 
بس��یاری از گنجینه های پادشاه توتانخامن 
را در خ��ود جا می دهد. این موزه در س��ال 
1835 در نزدیکی بوس��تان ایزبکیا ساخته 
ش��د که به زودی در سال 1858 به بوالک 
تغییر مکان داد، زیرا ساختمان اصلی برای 
نگهداری تمام اشیای هنری خیلی کوچک 

بود. 
 در سال 1855 مدت کوتاهی بعد از اینکه 
اش��یای هن��ری نقل مکان داده ش��د تمام 
اش��یای هنری ب��ه دوک ماکس��ی میلیان 
از اتریش بخش��یده ش��د. وی ی��ک معمار 
فرانس��وی اس��تخدام کرد تا یک موزه تازه 

موزه ملی مصر
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برای اشیای عتیقه طراحی و بنا کند. قرار 
بود عمارت جدید در کنار ساحل رود نیل 
در بوالک س��اخته ش��ود. در سال 1878 
بع��د از اینکه م��وزه برای مدت��ی تکمیل 
شد دچار برخی از خس��ارات تغییرناپذیر 
ش��د. طغیان رود نیل باعث شد تا اشیای 
عتیق��ه به م��وزه دیگری در گی��زا منتقل 
ش��ود. دو طبقه عمده در موزه وجود دارد 
که در طبقه همکف مجموعه وس��یعی از 
پاپیروس و سکه ها وجود دارد که در دوره 
باستان استفاده می ش��دند. تکه پاره های 
بی ش��مار پاپیروس به دلیل پوسیدگی در 
طول 2هزار سال قبل به قطعات کوچکی 
تبدی��ل ش��دند ک��ه همچنی��ن روی این 
تکه های پاپیروس به چندین زبان ش��امل 
زبان یونانی، التین، عربی و زبان نوشتاری 

هیروگلیف نوشته شده است. 
 س��که های این موزه نه تنها مصری بلکه 
یونانی، رومی و اس��المی نیز هس��تند که 
ای��ن امر به تاریخ نویس��ان کمک کرده تا 
تاریخچه تجارت گری مصر باستان را مورد 
پژوهش ق��رار دهند. همچنین روی طبقه 
همک��ف آثار هنری از س��لطنت جدید در 
دوره زمان��ی بین 1550 قب��ل میالد قرار 
دارن��د این آث��ار هنری معم��وال بزرگ تر 
از اش��یایی هس��تند که در قرون پیشین 
ساخته شدند. آن اش��یا شامل تندیس ها 
و میزها هس��تند. در طبقه اول آثار هنری 
از دو سلس��له آخر مصر باس��تان ش��امل 
اش��یایی از مقب��ره فرعون دوتموس��یس 
سوم، دوتموسیس چهارم، آمنوفیس دوم، 
هتشپس��وت و ماهرپن وج��ود دارد و نیز 
بسیاری از آثار هنری که از دره پادشاهان 

گرفته شده است. 
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همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان، فرماندار منطقه، مسـئولین 
ادارات و جمعی از خانواده های شهدا 
و مـردم، از مخـزن 3000 مترمکعبی 

ملـکان بهره برداری شـد. به گزارش خبرنـگار ما در تبریز، 
 مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی در آئین 
بهره بـرداری از مخزن 3000 متر مکعبـی ملکان گفت: این 
طرح به منظور افزایش ذخیره سـازی آب شـرب بهداشتی 
برای روزهای گرم سـال و قطعی برق، تعدیل فشار و تنظیم 
نوسانات و همچنین مصرف روزانه شهر ملکان از سال 1390 
عملیات اجرایی آن آغاز شده است. مهندس علیرضا ایمانلو 
در خصوص مشـخصات طرح مذکور افزود: این طرح شـامل 
احداث یک باب مخزن 3000 مترمکعبی به همراه شـیرخانه 
ورودی و خروجـی مخزن، نیرورسـانی و احداث خط انتقال 
بطـول 3 کیلومتر بـا لولـه0 35 میلی متر بوده اسـت. وی 

اضافه کرد: شرکت آب و فاضاب استان برای احداث 3 
کیلومترخط انتقال مبلغ 3 میلیارد ریال، نیرورسانی...

با حضور استاندار آذربایجان شرقی 
46 پروژه شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز با اعتبار بیش از 115 میلیارد 
ریـال بـه بهره بـرداری رسـید. به 

گزارش خبرنگار مـا در تبریز، دکتر 
اسـماعیل جبار زاده در مراسـم افتتاح ایـن پروژه ها با 
اشـاره به اینکه باید قدر نعمت برق را با صرفه جویی در 
مصـرف آن بدانیم، افزود: برای اسـتقبال از سـال 2018 
کمیتـه ای را تشـکیل داده ایم که شـرکت توزیع نیروی 
بـرق تبریز یکی از پایه های اصلی این کمیته اسـت. وی 
پرسنل صنعت برق را کسانی خواند که در دوران تحریم 
توانسـتند شـعار ما می توانیم را به واقعیت برسـانند و 
افـزود: هنر این تاشـگران این اسـت که توانسـتند با 
محدودیت هـا کار کننـد و خدمـات قابل توجهـی را به 
مردم ارائه دهند. وی تصریح کرد: با نور پردازی مناسب 
می توانیم شـب های تبریز را هم مانند شهرهای معروف 

دنیا جذاب کنیم و به زودی تمامی سـاختمان ...

همزمان با دهه مبارک فجر از 
مخزن 3000 مترمکعبی ملکان 

بهره برداری شد

پروژه های 115 میلیارد ریالی 
برق تبریز به بهره برداری رسید

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
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ــى رئيس جمهورى گفت: اقتصاد مقاومتى امروزه يك كار  معاون حقوق
ــت بلكه ما بايد از اقتصاد تك محصولى خودمان  مقطعى كوتاه مدت نيس

را نجات بدهيم. 
ــال  ــان عالى مديرس ــرى نش ــم اجالس سراس الهام امين زاده در مراس
ــور  ــيما و در جمع مديران برتركش ــالن همايش هاى صدا و س درمحل س
ادامه داد: قرار نيست هميشه براساس يك ديوان ساالرى كهنه و پوسيده 

كه به ما رسيده بخواهيم برهمان اساس اقتصاد خود را اداره كنيم. 
وى افزود: ما در عين حالى كه چرخ اقتصاد را بايد بچرخانيم، درهمان 
ــم و اقتصاد مقاومتى كه  ــال چرخش، اين چرخ را نيز بايد تعمير كني ح
مقام معظم رهبرى پيشنهاد دادند يكى از درمان هايى است كه بعضى از 

موسسات خارجى در مقاالت خود عنوان كردند. 
ــى اقتصاد جديد ايران اقتصاد مقاومتى است كه  وى اظهاركرد: مهندس

جهان امروز بايد به آن اهتمام بورزد. 
ــد  ــر مديريت ما عالى باش ــى رئيس جمهورى گفت: اگ ــاون حقوق مع
ــت پيدا كنيم حتى با افراد عادى و امكانات  مى توانيم به اهداف عالى دس

كم نيز مى توان موفق شد. 

ــيم كه روزى مديران كشور  امين زاده بابيان اينكه ما بايد اميدوارم باش
ــتفاده كنند، افزود:  خود را صادر كنيم و ديگران نيز از مديران ايرانى اس
در قرآن كريم در سوره كهف بين آيات 80 تا 96 در رابطه قوم ذوالقرنين 
ــى قومى كه از هوش كافى برخوردار  ــد مى فرمايد كه «چگونه حت خداون
ــمگير  نبودند با مديريت عالى و هم زبانى و همدلى به موفقيت هاى چش

دست پيدا كنند». 
ــه منظور حفظ و  ــان اينكه ب ــى رئيس جمهورى با بي ــاون حقوق مع
ــت از اموال دولتى و حقوق بيت المال اظهاركرد: ما واحدى هاى  حراس
ــتان ها آموزش داده ايم كه بتوانند  ــتگاه ها را درتهران و اس حقوقى دس
ــوق بيت المال و اموال دولتى دفاع  ــه لحاظ حقوقى در محاكم از حق ب

كنند. 
امين زاده افزود: به همين جهت يك راه ارتباطى حقوقى بين دانشگاه ها 
ــتاندارى شهرها برقرار كرديم تا اين آموزش ها يك فرآيند چرخشى  و اس
داشته باشند و ارتباط دو سويه بخش هاى اجرايى به دانشگاه بسيار مؤثر 

بوده باشد. 

از ابتداى فروردين تا پايان آذر سال جارى، 7،2 كاهش يافته است. 
ــزار و 379  ــى در اين مدت 77 ه ــكى قانون ــزارش پزش ــه گ ب
ــكى قانونى  ــى از نزاع به مراكز پزش ــيب هاى ناش نفر به دليل آس

ــابه  ــه با مدت مش ــتان مراجعه كرده اند كه اين رقم در مقايس اس
83 هزار و 362 نفر، 7،2درصد كاهش داشته  ــال گذشته با آمار  س

است. 

ــى از نزاع تا  ــيب هاى ناش ــل آس ــه دلي ــدگان ب از كل مراجعه كنن
ــزار و 751 نفر  ــزار و 628 نفر مرد و 26 ه ــاه، 50 ه ــان آذر م پاي

زن بودند. 

همچنين در آذر ماه، تعداد مراجعه كنندگان آسيب هاى ناشى از نزاع به 
مراكز پزشكى قانونى استان تهران به 10،3درصد كاهش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته شش هزار و 539 نفر رسيده است. 

ــتان كل كشور گفت: چنانچه هماهنگى، همدلى و  معاون قضايى دادس
ــيد؛  ــود قطعا در اين رابطه به جايى نخواهيم رس وحدت كلمه ايجاد نش
ــتگاه هاى متولى مسئول در اين خصوص يك محوريت و ادبيات  بايد دس

مشتركى را ايجاد كنند. 

ــمتى در نشست  به گزارش پايگاه خبرى پليس، دكتر محمدجواد حش
ــا، افرود: يكى از  ــم اقتصادى پليس آگاهى ناج ــى مبارزه با جراي تخصص
ــى حكومت جمهورى اسالمى ايران اين است كه مبارزه با  اقدامات اساس
ــد اقتصادى را وظيفه خود بداند و در اين راه بايد همه ابزارها براى  مفاس

مبارزه با مفاسد اقتصادى تجميع و متمركز شود. 
وى ادامه داد: براى مبارزه با جرايم اقتصادى بايد عزم ملى ايجاد شود 
ــد، دستگاه هاى  ــرانجام برس تا در اين زمينه اهداف و برنامه هايمان به س
ــيارى داريم اما اين دستگاه ها ناكارآمد هستند؛ الزم است كه  نظارتى بس

در اين خصوص نظارت همگانى موضوعيت پيدا كند. 
حشمتى با اشاره به اينكه براى مبارزه با مفاسد اقتصادى بايد تدبيرى 
نو انديشيده شود، بيان داشت: بايد سعى كنيم با تدابير نو در اين زمينه 

اثربخشى الزم را داشته باشيم. 

معاون حقوقى رئيس جمهورى: 

اقتصاد مقاومتى يك كارمقطعى 
كوتاه مدت نيست

 كاهش 7,2 درصدى مراجعه به دليل نزاع به پزشكى قانونى

معاون قضايى دادستان كل كشور: 

دستگاه هاى متولى مبارزه با جرائم اقتصادى به ادبيات مشترك برسند
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ــهامى خاص جهت  ــرمايه در شركت هاى س افزايش س
سهامداران شركت و كسانى كه مايل به سرمايه گذارى در 
ــتند وفق مقررات مواد 157 الى 169 و مواد  شركت هس
ــمتى از قانون تجارت  183 الى 188 اليحه اصالحى قس

صورت مى پذيرد. 
ــام براى  ــهامى ع ــركت هاى س ــرمايه در ش افزايش س
ــهامداران تابع مواد فوق الذكر و كسانى كه قصد دارند  س
ــهامداران وارد شوند وفق مواد 170 الى 182  به جرگه س
ــون تجارت صورت خواهد  ــمتى از قان اليحه اصالحى قس

گرفت. 

روش افزايش سرمايه در شركت هاى سهامى خاص
ــرمايه شركت را مى توان از طريق صدور سهام جديد  س
ــهام موجود افزايش  ــمى س يا از طريق باال بردن مبلغ اس

داد (ماده 157 ل.ا.ق.ت)
 پرداخت مبلغ اسمى يا مبلغ افزايش سرمايه به نقد در 
اين حالت ارائه گواهى بانكى با رعايت ماده 184 ل.ا.ق.ت 
به همراه ساير مدارك به اداره ثبت شركت ها الزامى است. 
ــركت به  ــخاص از ش ــده اش  تبديل مطالبات حال ش
ــخاص  ــده اش ــهام جديد در تبديل مطالبات حال ش س
ــى 187 ل.ا.ق.ت الزامى  ــهم رعايت مواد 175 ال به س
ــهام جديدى كه در نتيجه اين گونه افزايش  ــت. س اس
ــهم توسط  ــود بايد ورقه خريد س ــرمايه صادر مى ش س
ــود.  ــت امضا ش ــى اس طلبكارى كه مايل به پذيره نويس
ــاى ذيل ماده 179  ــهم رعايت بنده ــه خريد س در ورق
ــاره در  ــت در مورد مواد فوق االش ل.ا.ق.ت ضرورى اس
ــت كاملى  ــرمايه بايد ليس موقع ارائه مدارك افزايش س
ــامل مطالبات حال شده آنان  از بستانكاران شركت، ش
ــت اسناد و مداركى  ــهام شده و رونوش كه تبديل به س
كه حاكى از تصفيه اين مطالبات است كه صحت آن به 
تأييد بازرسان شركت رسيده باشد و تأييد هيات مديره 
ــهام به همراه ساير مدارك  داير بر تبديل مطالبات به س

به اداره ثبت شركت ها تسليم شود. 
ــده يا اندوخته شركت يا عوايد  ــود تقسيم نش انتقال س
ــود  ــرمايه: س ــهام جديد به س ــه از اضافه ارزش س حاصل
ــا عوايد حاصله از  ــازاد بر اندوخته قانونى ي ــا اندوخته م ي
ــهام جديد براساس ماده 160 ل.ا.ق.ت را  اضافه ارزش س
ــركت اضافه كند در اين حالت كليه عوايد  ــرمايه ش به س
ــبت سهام به هر  ــود يا اندوخته قانونى به نس حاصله و س
يك از سهامداران تعلق مى گيرد. صورتجلسه هيات مديره 
ــاير مدارك به اداره ثبت  داير بر رعايت موارد به همراه س

شركت ها تسليم شود. 
ــرمايه از  ــهام: افزايش س ــه به س ــل اوراق قرض  تبدي
ــهام فقط در شركت هاى  طريق تبديل اوراق قرضه به س
ــى 71 ل.ا.ق.ت  ــت مفاد مواد 51 ال ــهامى عام با رعاي س
ــت. ورقه قرضه، ورقه قابل معامله اى است  امكان پذير اس

ــا بهره معين كه تمام يا جزئى از  ــه معرف مبلغى وام ب ك
ــترد  ــا مواعد معين بايد به مالك آن مس ــد ي آن در موع
ــركت  ــهامداران ش ــود دارندگان اوراق قرضه جزو س ش
ــركت حق هيچگونه  ــوند و در اداره ش ــوب نمى ش محس
ــركت محسوب  ــتانكاران ش دخالتى را ندارند و فقط بس

مى شوند. 
ــركت مى تواند در صورتى  مجمع عمومى فوق العاده ش
ــيده باشد تعويض  كه موعد پرداخت اوراق قرضه فرا رس

ــركت را تصويب كند. اين تصميم  ــهام ش اين اوراق با س
ــرمايه حداقل  بايد مقارن و همزمان با تصميم افزايش س
ــد اين تصويب بايد با  ــقف اوراق قرضه منتشره باش تا س
رعايت ماده 161 ل.ا.ق.ت و خصوصا تبصره 2 آن همراه 

باشد. 

افزايش سرمايه از طريق تاديه غيرنقد
افزايش سرمايه از محل تاديه مبلغ اسمى سهام جديد 

ــركت هاى سهامى خاص امكان پذير  به غير نقد فقط در ش
است. 

ــام يا  ــه تم ــاده 183 ل.ا.ق.ت چنانچ ــد 4 م ــق بن وف
ــمتى از افزايش سرمايه از طريق آورده هاى غير نقدى  قس
ــا ورود آنان به  ــراد ديگرى كه مجمع ب ــهامداران يا اف س
ــد، براساس رعايت ماده 82  ــركت موافقت مى كند باش ش
ــم و ارزيابى  ــوال بايد مورد تقوي ــون فوق الذكر اين ام قان
ــده و به تصويب  ــترى واقع ش ــناس رسمى دادگس كارش

مجمع عمومى فوق العاده با دستور جلسه افزايش سرمايه 
ــيده و مدارك آن به انضمام ساير مدارك مورد نياز به  رس

اداره ثبت شركت ها ارائه شود. 
ــدى تابع مبلغ و  ــرمايه از آورده غير نق مبلغ افزايش س
ــناس مربوطه بوده و  ــده آن توسط كارش ارزش تعيين ش
ــت، چنانچه اين آورده  ــر مبلغى بيش از آن مجاز نيس ذك
ــا افراد جديدالورود به  ــهامداران ي مربوط به تعدادى از س
ــى 81 ل.ا.ق.ت الزامى  ــد رعايت مواد 77 ال ــركت باش ش
ــورد افزايش  ــث در م ــه در مجمع بح ــى ك ــت. زمان اس
ــركت كال يا جزئا از محل آورده هاى غيرنقد  ــرمايه ش س
ــتفاده از مزاياى درخواست شده مربوط به آن سهام  و اس
ــهامداران آورنده آورده هاى غير نقد حق رأى  ــت، س اس
ــرمايه غير نقد كه  ــته و آن قسمت از س ــه نداش در جلس
ــث حد نصاب جهت  ــت از حي موضوع مذاكره و رأى اس
ــه و راى گيرى محسوب نمى شود و  ــميت جلس اعالم رس
ــت  ــا اين آورده ها و امتيازات درخواس ــه مجمع ب چنانچ
ــده موافقت نكند دومين جلسه مجمع بالفاصله زمانى  ش
ــكيل و درحد فاصل  ــه بيش از يك ماه نخواهد بود تش ك
ــه اشخاص كه آورده هاى غير نقد آنان يا مزاياى  دو جلس
ــده باشد، در  ــط مجمع قبول نش ــت شده توس درخواس
صورت تمايل مى توانند بميزان ارزش تعيين شده اموال 
ــهام را تعهد و تاديه كنند  ــد به صورت نقد مبلغ س غير نق
ــتى نيز انصراف  ــن از مزايا و امتيازات درخواس و همچني
ــان آورده غير نقد و  ــل كنند، در صورتى كه صاحب حاص
ــده به نظر  ــت كنندگان مزايا و امتيازات ذكر ش درخواس
ــبت به سهام خود  ــوند تعهد آنها نس ــليم نش مجمع تس
ــاير پذيره نويسان مى توانند به  ــده محسوب و س باطل ش
ــغ الزم را تاديه و  ــهام را تعهد و مبال ــاى آنان اين س ج

ــهام مربوطه را ابتياع كنند. س
ــيدگى به وضع  ــه ثانوى كه جهت رس ــا در جلس ضمن
ــده جهت آن  ــاى مطالبه ش ــد و مزاي ــاى غير نق آورده ه
ــان هر  ــود بايد بيش از نصف پذيره نويس ــكيل مى ش تش
مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است، حاضر باشند 
ــه قبل و  ــى دعوت نوبت دوم بايد نتيجه جلس و در آگه
ــه نوبت دوم قيد شود (ماده 80 ل.ا.ق.ت).  دستور جلس
ــهامداران از تبديل  ــراف س ــورت انص ــن در ص همچني
ــركت و عدم خريدارى  ــرمايه ش آورده هاى غيرنقد به س
ــهامداران در صورتى كه  ــاير س ــهام جديد توسط س س
ــرمايه به صورت نقد بوده و مبالغ  ــمتى از افزايش س قس
آن تاديه و گواهى از بانك ارائه شود شركت مى تواند در 
صورت انصراف از كل افزايش سرمايه به استناد ماده 19 
ــتار دريافت  ــركت ها خواس قانون تجارت از اداره ثبت ش
ــمتى از  ــرمايه واريزى جهت قس ــترداد س گواهينامه اس
ــتناد ماده  ــرمايه را كند و اداره مذكور به اس افزايش س

ــت.  مارالذكر ملزم به ارائه چنين گواهينامه اى اس
ادامه دارد...

 افزايش سرمايه در شركت هاى سهامى (بخش اول)



چهارشنبه
21بهمن1394 شماره20442 www. forsatnet. irایــران زمیــن

استاندار  حضور  با  فالح-  اسد   - تبریز 
آذربایجان شرقی 46 پروژه شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز با اعتبار بیش از 115 میلیارد ریال 
به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، دکتر اسماعیل جبار زاده در مراسم افتتاح 
این پروژه ها با اشاره به اینکه باید قدر نعمت 
بدانیم،  با صرفه جویی در مصرف آن  را  برق 
افزود: برای استقبال از سال 2018 کمیته ای 
را تشکیل داده ایم که شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز یکی از پایه های اصلی این کمیته است. 
وی پرسنل صنعت برق را کسانی خواند که در 
دوران تحریم توانستند شعار ما می توانیم را به 
واقعیت برسانند و افزود: هنر این تالشگران این 
است که توانستند با محدودیت ها کار کنند و 
خدمات قابل توجهی را به مردم ارائه دهند. وی 
تصریح کرد: با نور پردازی مناسب می توانیم 
شب های تبریز را هم مانند شهرهای معروف 
دنیا جذاب کنیم و به زودی تمامی ساختمان 
ها مکلف به نورپردازی خواهند شد که در این 
راه متخصصان برق تبریز می توانند کمک های 
شایانی انجام دهند. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز نیز در خصوص پروژه های 

افتتاح شده در دهه فجر 94 اظهار کرد: از ابتدای 
سال 94 در شرکت توزیع نیروی برق تبریز، 
535 میلیارد ریال پروژه در حوزه های توسعه 
و احداث، اصالح و بهینه سازی، کاهش تلفات، 
روشنایی معابر و... به بهره برداری رسیده است 
که 46 پروژه از این تعداد با اعتبار 115 میلیارد 
ریال در دهه فجر افتتاح شد. مهندس افشین 
روشن میالنی افزود: به عالوه 170 میلیارد ریال 
پروژه با پیشرفت بیش از 50 درصد در سطح 
زمانی  برنامه ریزی  که  می باشد  فعال  شرکت 

جهت تکمیل و بهره برداری از آنها تا پایان سال 
جاری است. وی تشریح کرد: از این 46 پروژه 
تعداد 33 پروژه با اعتبار بیش از 54 میلیارد 
ریال در محدوده شهرستان تبریز، تعداد 6 پروژه 
با اعتبار بیش از 7 میلیارد ریال در محدوده 
اعتبار  با  پروژه  تعداد 7  و  آذرشهر  شهرستان 
54 میلیارد ریال در محدوده شهرستان اسکو 
برق  پرسنل شرکت های  اجرایی شده اند. وی 
را مجاهدان بی منتی خواند که تمامی روزهای 
هفته به صورت 24 ساعته در خدمت مشترکین 

و پایداری و ارتقای خدمات هستند و تصریح 
کرد: آمار موید تالش همکاران این شرکت است 
به طوری که متوسط خاموشی هر مشترک از 
)1/7( یک و هفت دهم دقیقه در روز به )1/5( 
یک و نیم دقیقه کاهش یافته و هدف گذاری 
این شرکت رسیدن به یک دقیقه می باشد. وی 
از کاهش تلفات برق تبریز از ده و نیم درصد 
)10/5( به هشت و چهار دهم درصد )8/4( خبر 
داد و افزود: این میزان کاهش، بیانگر آزاد سازی 
که  است  انرژی  ساعت  کیلووات  میلیون   80
معادل دو میلیون لیتر سوخت مایع و معادل 70 
هزار تن کاهش آالیندگی جوی ناشی از سوخت 
نیروگاه ها می باشد. وی با اشاره به آمادگی برق 
تبریز برای استقبال از سال 2018 تاکید کرد: در 
صورتی که در زمان مناسب از پروژه های شهری 
را  خود  همکاری  و  تعامل  تمام  شویم  مطلع 
همزمان با انجام پروژه ها، معطوف می داریم. الزم 
به ذکر است پروژه های شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز همراه با پروژه های شرکت توزیع نیروی 
برق استان آذربایجان شرقی و به صورت ویدئو 
شرقی  آذربایجان  استاندار  توسط  کنفرانس 

افتتاح شد.

اخبارپروژه های 115 میلیارد ریالی برق تبریز به بهره برداری رسید

احداث ۱۳00 واحد مسکن در 
شهرهای زیر 2۵ هزار نفر لرستان

خبرنگار  خرم آباد- 
مدیر  امروز-  فرصت 
انقالب  مسکن  بنیاد  کل 
احداث  از  لرستان  اسالمی 
واحد مسکن  و 300  هزار 
25 هزار  زیر  شهرهای  در 
داد.  خبر  استان  این  نفر 
به  پور  خاکی  فرهاد 
روستایی  مسکن  بازسازی 
اشاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص در حال حاضر 
هزار و 934 واحد با بانک های عامل پرداخت تسهیالت 
قراردادها  این  مبلغ  مجموع  که  داشتند  قرارداد  عقد 
290 میلیارد و 100 میلیون ریال است. وی خاطرنشان 
کرد: از واحدهای روستایی که قرارداد منعقد کردند تاکنون 
ساخت 610 ساختمان به اتمام رسیده و مابقی در حال 
طی مراحل ساخت هستند. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی لرستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون هزار 
و 236 جلد سند روستایی صادر شده است، یادآور شد: 
همچنین طی این مدت 363 جلد سند در شهرهای زیر 
25 هزار نفر جمعیت به متقاضیان واگذار شده است. خاکی 
پور با بیان اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی متولی مسکن 
مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است، عنوان کرد: 
تاکنون عملیات ساخت هزار و 300 واحد مسکن مهر در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت لرستان با اعتبار حدود 

260 میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

 دو انتصاب در شرکت برق 
منطقه ای خوزستان 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- توسط مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان اعضای کمیته بازنگری و تدوین 
دستور العمل های بهره برداری و رییس اداره عملیات اجرایی 
مدیریت توسعه پست های معاونت طرح های توسعه برق 
این شرکت منصوب شدند. محمود جانقربان طی حکمی 
علی مصطفایی نیا)رییس کمیته(، عارف طهماسبی )دبیر 
رضا  محمد  نیکنام،  مرتضی  نیا،  کمالی  شهرام  کمیته(، 
طهماسبی کیا، پیمان خمیسی، سعید نیک مرام، بهرام 
افشون، عباس فردی، محمد سلبی و شیر علی برهانی منش 
را به عضویت کمیته بازنگری و تدوین دستور العمل های 
بهره برداری این شرکت منصوب کرد. همچنین طی حکمی 
دیگر، عبدالکریم بهزادی از سوی محمود جانقربان مدیر 
عامل شرکت به عنوان رییس اداره عملیات اجرایی مدیریت 
توسعه پست های برق معاونت طرحهای توسعه برق شرکت 
برق منطقه ای خوزستان منصوب گردید. وی در احکام این 
افراد آورده است: امید است با اتکال به خداوند منان در انجام 
وظایف محوله در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران موفق و موید باشید .

به همت مسئوالن شهرك هاي صنعتي استان 
مرکزي 

عمليات زیرسازي ، جدول گذاري و 
آسفالت شهرك صنعتي شهرستان هاي 

دليجان و زاویه آغاز شد
و  مسئوالن  به همت  امروز-  اراك- خبرنگار فرصت 
کارشناسان شرکت شهرک هاي صنعتي استان، عملیات 
زیرسازي ، آسفالت و جدول گذاري مجموعه شهرک هاي 
صنعتي شهرستان هاي دلیجان و زاویه آغاز شد. به گزارش 
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي ، 
آمره مدیرعامل شرکت با اعالم این خیر گفت : براي انجام 
جدول گذاري ، زیرسازي و آسفالت شهرک صنعتي دلیجان 
شامل 6 هزار و 500 متر جدول گذاري نهري ، 94 هزار 
مترمربع قیرپاشي و آسفالت و 16 هزار مترمکعب زیرسازي 
اعتباري بالغ بر 46 هزار و 800 میلیون ریال هزینه پیش 
بیني شده است. وي افزود : همچنین براي انجام زیرسازي 
و آسفالت شهرک صنعتي زاویه که شامل 9 هزار و 200 
مترمکعب زیرسازي و 52 هزار مترمربع عملیات قیرپاشي و 
آسفالت است اعتباري بالغ بر 19 هزار میلیون ریال هزینه 
پیش بیني شده است. وي در پایان گفت : این شرکت ایجاد 
زیر ساختها و اجراي عملیات هاي عمراني را از مهمترین 
وظایف و مأموریت هاي خود داشته و تمامي توان خود را 

براي تحقق کامل این مهم بکار بسته است .

 پروژه هایی که در شهرستان 
رباط کریم افتتاح شد 

رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- شهرستان رباط 
کریم امروز در حالی هفدهمین روز از ایام اهلل دهه فجر را 
پشت سر گذاشت که 37 پروژه عمرانی با حضور مسئوالن 
افتتاح شد. مسئوالن و اصحاب رسانه  شهری و استانی 
ماه  بهمن  هفدهم  آغازین  دقایق  کریم  رباط  شهرستان 
را با افتتاح پروژه هایی در رباط کریم، پرند و نصیرشهر 
آغاز کردند. براساس این گزارش، امسال شهرستان رباط 
کریم، توانست 37 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 600 
میلیارد تومان را به مرحله افتتاح و بهره برداری برساند. بر 
این اساس، زمین چمن مصنوعی شهدای رباط کریم با 
اعتبار 9167 میلیون ریال در داودیه رباط کریم،پارک بانوان 
پرند با اعتبار تخصیصی 20000میلیون ریال در فاز 1 پرند، 
اعتبار 75000میلیون  با  نصیرشهر  ارباطی  پارک شهید 
ریال،استخرشهیدان تقی زاده با اعتبار تخصیصی 18000 
پارک  و  مربع  متر   1500 بنای  زیر  با  ریال   میلیون 
با اعتبار 6000 میلیون ریال و  محله ای رز رباط کریم 
مساحت 8700 متر مربع از مهمترین پروژه های افتتاح 
پروژه  است  گفتنی  بود.  کریم  رباط  شهرستان  شده 
دوربرگردان جاده ساوه شهرک صنعتی نیز یکی دیگر از 

پروژه های افتتاح شده رباط کریم بود.

دانشگاهيان واحد اسالمشهر با 
آرمان های بنيانگذار کبير انقالب 

اسالمی تجدید ميثاق کردند
اسالمشهر- خبرنگار فرصت امروز- در آستانه سی 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  سالروز  هفتمین  و 
رهبر  آرمانهای  با  اسالمشهر  واحد  دانشگاهیان  ایران، 
اعضای هیئت  انقالب )ره( تجدید میثاق کردند.  کبیر 
رئیسه، اساتید، کارکنان و جمعی از دانشجویان دانشگاه 
هفتمین  و  سی  در  اسالمشهر،  واحد  اسالمی  آزاد 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، همگام با دانشگاهیان 
در سومین روز از دهه مبارک فجر با حضور در مرقد 
آرمان های  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  کبیر  بنیانگذار 
امام راحل )ره( و شهیدان انقالب و دفاع مقدس تجدید 
میثاق کردند. در تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای 
با  بیعت  و  )ره(  خمینی  امام  اسالمی، حضرت  انقالب 
چهاردهم  چهارشنبه  صبح  که  رهبری  معظم  مقام 
برگزار  دانشگاه های سراسر کشور  با حضور  ماه،  بهمن 
و  تاج گل  اهدای  با  اسالمشهر  واحد  دانشگاهیان  شد؛ 
اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر  پرفتوح  روح  به  فاتحه  نثار 
با آرمان های رهبر فقیه جمهوری اسالمی ایران تجدید 
بیعت کرده و یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقالب 
برنامه،  این  حاشیه  در  داشتند.  گرامی  را  اسالمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با همکاری دفتر 
برپایی  به  اقدام  این واحد دانشگاهی،  فرهنگ اسالمی 
مطهر  حرم  زائران  از  پذیرایی  جهت  صلواتی   ایستگاه 

امام خمینی)ره( کرد.

اخبار

امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
مدیریت  یکپارچه  سیستم  گواهینامه هاي 
)IMS( شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون 
براي یازدهمین سال متوالي تمدید شد. ممیزي 
مراقبتي براي تمدید این گواهینامه ها به مدت 
چهار روز توسط شرکت صادر کننده انجام شد. 
مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون 
ممیزي  دوره  یازدهمین  اختتامیه  جلسه  در 
گواهي  شرکت  کارشناسان  توسط  بازبیني 
دهنده، بر ارتقای سطح دانش سازماني به ویژه 
در حوزه سیستم یکپارچه مدیریت تاکید کرد. 
عدم  کاهش  گفت:  دهانزاده  محسن  مهندس 
انطباق هاي جزئي سیستم یکپارچه مدیریت 

ایمن  تولید  مستمر،  بهبود  و  است  ضروري 
بهداشت  بر  همچنین  وي  دارد.  دنبال  به  را 
و  فراواني  و گفت:  کرد  تاکید  کارکنان  شغلي 
پراکندگي منابع انساني و همچنین مشکالت 
ساختار سازماني شرکت کارون، تالش بیشتري 
را جهت ارتقاء بهداشت شغلي کارکنان طلب مي 
کند. رئیس سیستمها و بهره وري شرکت بهره 
برداري نفت و گاز کارون نیز با اشاره به حجم 
باالي کار طي فرآیند ممیزي، گفت: در طول 
چهار روز ممیزي، 37 نفر از کارشناسان فعال 
در حوزه نگه داشت سیستم یکپارچه مدیریت 
تیم ممیزي را همراهي کردند که این امر خود 
باعث ارتقای سطح دانش و مهارت کارشناسان 

شد. عبدالرحمان نساج گفت: بر اساس گزارش 
تیم ممیزي دو مورد مغایرت جزئي در خصوص 
ریسک،  ارزیابي  مخاطرات،  شناسایي  بازنگري 
تعیین کنترل ها و همچنین کنترل عملیات 
از  استفاده  افزود:  ادامه  در  وي  شد.  حاصل 
آگاهي  ارتقای سطح  افزاري،  نرم  سیستم هاي 
استاندارد ها،  الزامات  خصوص  در  کارکنان 
سیستم هاي نظارتي بر عملکرد سیستم یکپارچه 
و  ایمني  بهداشت  فرآیند  عملکرد  مدیریت، 
محیط زیست به ویژه در حوزه واکنش در شرایط 
از  تحلیل  و  تجزیه  و  نظرسنجي  اضطراري، 
ذینفعان سازمان، کنترل تجهیزات پایش و اندازه 
در  شده  تدوین  اهداف  مکانیزه  پایش  گیري، 

سازمان،تحقق محصول منطبق منتج از عملکرد 
مطلوب مدیریت عملیات/پشتیبان در سازمان با 
عنایت به محدودیت هاي درون و برون سازماني 
همراه  به  مثبت  نقاط  عنوان  به  کاال  تامین  و 
توصیه هاي بهبود در جلسه اختتامیه توسط تیم 
ممیزي مطرح شد. نساج گفت: فرآیند ممیزي 
خارجي از دهم تا سیزدهم بهمن ماه و با حضور 
پنج ممیز شرکت گواهي دهنده، بصورت نمونه 
برداري از کلیه واحدهاي ستادي و عملیاتي بر 
اساس مشاهدات ، مصاحبه ها، بررسي مدارک، 
تاسیسات  از  بازدید  انجام  همچنین  و  سوابق 
یافته ها ي ممیزان در  انطباق  بررسي  جهت 

فرآیند تولید محصول انجام شد. 

براي یازدهمين سال پياپي؛

  گواهینامه هاي سیستم مدیریت یكپارچه شركت نفت و گاز كارون تمدید شد

مسکن  بنیاد  مدیرکل  فالح-  اسد  تبریز- 
انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت: 

از  شرقی  آذربایجان  روستای  از 2190  بیش 
مسکن  سازی  مقاوم  و  نوسازی  طرح  نعمت 
روستایی بهره مند شده اند. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، قربان محمدی افزود: از این تعداد 
1950 روستا باالی 20 خانوار جمعیت دارند 
قرار  نوسازی  طرح  پوشش  تحت  اکثرا   که 
گرفته اند. وی ادامه داد: در این روستاها بیش از 
118 هزار واحد مسکونی با زیر بنای 11میلیون 
800 هزار مترمربع ساخته و به بهره برداری 
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  است.  رسیده 

اسالمی استان به میزان اعتبار هزینه شده برای 
احداث واحدهای فوق الذکر اشاره و یادآور شد: 
واحدها در مجموع 2 هزار  این  برای ساخت 
و 400 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره و با 
بازپرداخت 12 ساله پرداخت شده اند. مهندس 
محمدی تصریح کرد: طرح نوسازی در ایجاد 
اشتغال نقش بسزایی داشته و معموال در ساخت 
یک واحد مسکونی 60 متری حداقل یک نفر 
شغل مستقیم ایجاد می شود. وی اضافه کرد: 
طی 10 سال گذشته برای ساخت 11 میلیون 

و 800 هزار واحد مسکونی بیش از 196 هزار 
نفر   19600 ساالنه  میانگین  مستقیم  شغل 
نیروهای ماهر بومی  بالخص  برای کارگران و 
ایجاد شده است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی آذربایجان شرقی افزود: طرح نوسازی 
ماندگاری  در  روستایی  مقاوم سازی مسکن  و 
روستاییان در زادگاه خودشان و جلوگیری از 
مهاجرت تاثیر باالیی دارد و روستاییان عزیز 
با داشتن خانه امن و مطمئن به آینده زندگی 

امیدوار و نشاط و شادی را به ارمغان می آورد.

طی ۱0 سال گذشته برای ساخت ۱۱8 هزار واحد مسکونی؛

196 هزار شغل مستقیم برای كارگران و نیروهای ماهر بومی ایجاد شده است 

ارزیابی شرکت مخابرات استان 
گلستان از سوی سازمان تنظيم 

مقررات وارتباطات رادیویی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ارزیابی اپراتورهای برتر 
ارتباطی شرکتهای مخابراتی استانی با حضور مدیر عامل 
شرکت، معاونین ، مدیران ، کارشناسان ، اعضای کمیته 
شش گانه تدوین گزارش ارزیابی وارزیابان شرکت مخابرات 
مرکز  جلسات  سالن  در  رادیویی  مقررات  وتنظیم  ایران 
برگزار شد.مهندس شهمردای ضمن  ولیعصر)عج(  تلفن 
خوش آمدگویی به افراد حاضر در جلسه با معرفی استان 
وارائه عملکرد مخابرات در سالهای اخیر حرکت در مسیر 
تعالی را ضرورتی فارغ از مسایل ارزیابی دانست.وی گفت 
:خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه 
آن قوم خود بخواهد ورشته هر گونه تغییر وتحول را در 
خود انسان دانست وی به همکاران خود توصیه کرد در 
ارائه واقعیتها صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند وجدی 
بودن شرکت را در مسیر تعالی جاری سازی پروژه بدون 
اپراتورهای  ارزیابی  خود  .وی  دانست  مشاوران  از  کمک 
ارتباطی را امری الزم ومهم دانست که منجر به کشف نقاط 
ضعف وتقویت نقاط قوت وبه تبع آن رشد وشکوفایی هر 
چه بیشتر شرکت می شود .گفتنی است جلسه ارزیابی 
اپراتورهای برتر ارتباطی دو روز به طول انجامید و بخشهای 
مختلف مخابرات گلستان توسط ارزیابان مورد ارزیابی و 

بررسی قرار گرفت.

قائم مقام وزیر راه و شهرسا زی در طرح 
مسکن مهر:

پایان طرح مسکن مهر در کشور 
با اختصاص ۵6 هزار ميليارد ریال 

اعتبار به پایان می رسد.
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- مجری ویژه و قائم 
گفت:  مهر  مسکن  در طرح  و شهرسازی  راه  وزیر  مقام 
تکمیل و پایان یافتن طرح واحدهای باقی مانده مسکن مهر 
در کشور 56 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و 
بختیاری ، احمد اصغری مهرآبادی در شورای مسکن مهر 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:هم اینک 235 هزار 
واحد مسکن مهر در کشور تکمیل شده است، ولی به دلیل 
نبود امکانات زیرساختی امکان تحویل و سکونت در این 
واحدها فراهم نیست. به گفته وی،از ابتدای طرح مسکن 
مهر تاکنون 270 هزار میلیارد ریال اعتبار برای زیرساختها 
مهرآبادی  اصغری  است.  شده  هزینه  واحدها  تکمیل  و 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار  پنج  تخصیص  داد:  ادامه 
تکمیل و تامین زیرساخت های مسکن مهر در کشور در 
شهریورماه امسال مصوب شد که تاکنون یک هزار میلیارد 
ریال آن پرداخت شده است. وی افزود: طرح مسکن مهر 
با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال 95 به اتمام 
می رسد و تمامی دو میلیون و 220 هزار واحد مسکن 
مقام  قائم  واگذار می شود.  متقاضیان  به  در کشور  مهر 
وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر تصریح کرد: 
تاکنون حدود یک میلیون و 850 هزار واحد مسکن مهر 
در یکهزار و 100شهر کشور به اتمام رسیده است. اصغری 
مهرآبادی گفت: همزمان با ایام مبارک ده فجر 150 هزار 
واحد افتتاح و تحویل متقاضیان می شود. معاون هماهنگی 
گفت:  نیز  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار  عمرانی  امور 
روبنایی  احداث خدمات  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   220
آموزشی، بهداشتی و انتظامی در مسکن مهر استان نیاز 
است. گودرز امیری در شورای مسکن مهر چهارمحال و 
بختیاری با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر اظهار داشت:هم اینک 10 فضای آموزشی، سه 
فضای بهداشتی و دو فضای انتظامی در طرح های مسکن 
مهر در استان نیاز است. به گفته وی،با قول مساعد وزیر 
راه و شهرسازی از محل فروش اراضی این میزان اعتبار 
تامین می شود. وی افزود:در بخش تعاونی های مسکن 
مهر استان مشکالت فراوانی وجود دارد،زیرا در این بخش 
شاکیان روزانه مراجعات فراوانی به معاونت عمرانی دارند. 
و  راه  وزیر  قول  ریال  میلیارد  افزود:تخصیص 15  امیری 
شهرسازی به آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری برای 
تکمیل زیرساخت های مسکن مهر و معادل همین میزان 
اعتبار استانی نیز تخصیص می یابد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار ادامه داد: حدود 22 هزار واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاری احداث شده است که تاکنون 18 
هزار آن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است و در دهه 
فجر امسال نیز یکهزار و 150 واحد آن تحویل متقاضیان 

می شود. 

یک روز با سالمت معنوی در 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- چهاردهم بهمن نود 
و چهار برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی قزوین، روز دیگری بود. در کنار تکاپوی واحدهای 
مختلف دانشگاه برای بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی، 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با همکاری حوزه معاونت 
دانشجویی و فرهنگی، همایش یک روزه سالمت معنوی 
را در دو بخش عمومی و اختصاصی برگزار کردند. بخش 
عمومی این همایش صبح روز چهارشنبه چهاردهم بهمن 
و با حضور کارکنان و کارشناسان بخشهای مختلف دانشگاه 
اختصاصی  بخش  شد،اما  برگزار  بابایی  شهید  سالن  در 
آن،عصر همان روز و با حضور اعضای هیات رییسه،روسای 
و  درمانی،مدیران  و  آموزشی  مراکز  و  ها  دانشکده 
سرپرستاران و مدیران ستادی دانشگاه در سالن جلسات 
دکتر  حضور  شد.  برگزار  مامایی  و  پرستاری  دانشکده 
فریدون عزیزی، فوق تخصص غدد،عضو و معاون علمی 
فرهنگستان علوم پزشکی و مدیر گروه سالمت معنوی 
این فرهنگستان و همچنین عضو هیات امنای دانشگاه در 
زادگاهش قزوین؛فرصت مغتنمی بود تا بیشترین استفاده 
نشست  در  عزیزی  دکتر  شود.  ایشان  علمی  وجود  از 
تخصصی  و  علمی  بیانی  با  معنوی،  سالمت  اختصاصی 
شاخص  و  معنوی  سالمت  ارتباط  مختلف  موضوعات 
های سالمت،ورود سالمت معنوی در برنامه های درسی 
گروه  راهبردی  های  پزشکی،برنامه  علوم  های  دانشکده 
سالمت معنوی فرهنگستان،چالش ها و آینده نگری در 
حیطه سالمت معنوی و برنامه های پیشنهادی فرهنگستان 

علوم پزشکی را تشریح نمود. 

 افتتاح مخزن آب در پایانه 
مرزی مهران

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مهندس مروارید 
استاندار ایالم و جمعي از مدیران استاني مخزن 500 متري 
مکعب آب در پایانه مرزي به بهره برداري رسید .مدیرعامل 
آب و فاضالب ایالم در مراسم افتتاح این پروژه گفت: این 
مخزن با اعتباري بالغ بر 45 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استاني به بهره برداري رسیده است .وي افزود: این مخزن 
شامل 500 هزار متر مکعبی آب و 20کیلومتر احداث خط 
لوله گذاري و حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق 90 متر 
است. شایان ذکر است : با توجه حجم به تردد زوار درایام 
اربعین حسیني و توسعه زیر ساخته هاي پایانه مرزي مهران 
و پیگیر هاي مدیریت حمل و نقل و پایانه هاي استان ایالم 
در خصوص رفع مشکل آب در پایانه مرزي مهران مخزن 
500 متر مکعب آب توسط شرکت آب و فاضالب استان 

ایالم درپایانه مرزي مهران احداث و به بهره برداري رسید.

تبریز- اسد فالح- همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان، فرماندار منطقه، مسئولین 
ادارات و جمعی از خانواده های شهدا و مردم، از مخزن 3000 
مترمکعبی ملکان بهره برداری شد. به گزارش خبرنگار ما در 
 تبریز، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در آئین 
بهره برداری از مخزن 3000 متر مکعبی ملکان گفت: این طرح 
به منظور افزایش ذخیره سازی آب شرب بهداشتی برای روزهای 
گرم سال و قطعی برق، تعدیل فشار و تنظیم نوسانات و همچنین 
مصرف روزانه شهر ملکان از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز 

شده است. مهندس علیرضا ایمانلو در خصوص مشخصات طرح 
باب مخزن 3000  یک  احداث  این طرح شامل  افزود:  مذکور 
مترمکعبی به همراه شیرخانه ورودی و خروجی مخزن، نیرورسانی 
و احداث خط انتقال به طول 3 کیلومتر با لوله0 35 میلی متر بوده 
است. وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضالب استان برای احداث 3 
کیلومترخط انتقال مبلغ 3 میلیارد ریال، نیرورسانی 350 میلیون 
ریال و برای اجرای مخزن 3000 مترمکعبی شهر ملکان به همراه 
شیرخانه مبلغ 13 میلیارد ریال از محل طرح های استانی و سایر 

منابع داخلی شرکت هزینه کرده است .

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

همزمان با دهه مبارک فجر از مخزن 3000 مترمكعبی ملكان بهره برداری شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر از 
بهره برداری و آغاز عملیات 9 پروژه آبرسانی 
دهه  با  همزمان  بوشهر  استان  در  روستایی 
مبارک فجر امسال خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
بوشهر ، روح اله طاهریان پور افزود : همزمان 
با دهه فجر امسال 9 پروژه آبرسانی روستایی 
میلیارد  بر 111  بالغ  اعتباری  با  این شرکت 
ریال به بهره برداری خواهد رسید. وی اضافه 
کرد: همزمان با بهره برداری از پروژه های این 
آبرسانی  پروژه  دو  اجرایی  عملیات  شرکت، 

روستایی استان در شهرستان های دیر و جم 
با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد آغاز خواهد شد. 
اجرایی  عملیات   : داشت  اظهار  پور  طاهریان 
به  بتنی  زمینی  مخزن  دستگاه  دو  احداث 

حجم 100 مترمکعب روستاهای منطقه خائیز 
شهرستان تنگستان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد 
ریال و احداث و نوسازی 25 کیلومتر شبکه 
توزیع آب آشامیدنی شهر بهارستان شهرستان 
آغاز  ریال  بر2/5 میلیارد  بالغ  اعتباری  با  جم 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان بوشهر در خصوص پروژه های 
آماده بهره برداری این شرکت گفت: آبرسانی 
به روستای کوه چر شهرستان جم با اعتباری 
بالغ بر 10 میلیارد ریال ، خط انتقال مجتمع 
روستایی دهنو و زردکی شهرستان بوشهر با 
اعتباری بالغ بر 24 میلیارد و مخزن 3 هزار 

شهرستان  روستای   16 مجمتع  مترمکعبی 
دشتستان با اعتباری بالغ بر 30 هزار میلیارد 
پور  طاهریان  رسید.  خواهد  برداری  بهره  به 
افزود: خط انتقال و مخزن زمینی بتنی مجتمع 
 18 بر  بالغ  اعتباری  با  تنگستان  روستاهای 
میلیارد ، حفر و تجهیز و انتقال آب چاههای 
سد سنا شهرستان دشتی با اعتباری بالغ بر 21 
میلیارد ، خط انتقال روستای باغ پسه )حسن 
آباد( و آبرسانی به روستاهای جبرانی با اعتباری 
بالغ بر 8 میلیارد ریال از دیگر پروژه های آماده 
بهره برداری این شرکت در این دهه مبارک 

می باشد. 

سرپرست  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرج- 
عملیات  اتمام  از  کرج  شهرداری   9 منطقه 
پیاده روسازی پارک کلکسیون در این منطقه با 
صرف اعتباری بالغ بر 670 میلیون ریال خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و 
فضای سبز شهرداری کرج، حسین عطایی در 
گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری 
کرج عنوان کرد: پروژه های خدماتی و عمرانی 
خدمات  ارتقاء  توسعه،  هدف  با  منطقه  این 
اجرایی  شهروندان  رضایت  افزایش  و  رسانی 
به  این اساس  بر  می شود. وی اظهار داشت: 
همت حوزه فضای سبز منطقه، عملیات احداث 

پارک محله ای کلکسیون در محدوده دولت 
آباد خیابان شهید صمیمی در دستور کار قرار 

گرفت که در حال حاضر به اتمام رسیده است. 
پیاده روسازی  عملیات  اجرای  افزود:  عطایی 
در پارک کلکسیون به متراژ 785 مترمربع از 
با تالش بی  آغاز شد که  ابتدای سال جاری 
وقفه نیروهای عمران و فضای سبز منطقه در 
این مسئول  اتمام رسید.  به  زمان  کوتاه ترین 
اعتباری  با  پارک  این  احداث  عملیات  گفت: 
بالغ بر 670 میلیون ریال به مرحله بهره برداری 
رسیده و اقداماتی نظیر کاشت درخت، گل و 
ست  کودکان،  بازی  مجموعه  نصب  و  گیاه 
پایه  و  زباله  سطلهای  نیمکتها،  تندرستی، 
چراغ های نیز در آن به اجرا درآمده است. وی 

خاطرنشان کرد: پیاده روهای این پارک نیز با 
هدف ارتقای کیفیت و مناسب سازی معابر و 
با در نظر گرفتن نکات مهندسی و ایمنی برای 
استفاده تمامی شهروندان به خصوص جانبازان 
و معلوالن طراحی شده است. سرپرست منطقه 
9 شهرداری کرج یادآور شد: عملیات بهسازی، 
از  یکی  سبز  فضای  توسعه  و  پارکها  احداث 
مهمترین دغدغه های این منطقه و مدیریت 
شهری کرج در راستای ارتقای خدمت رسانی 
به شهروندان می باشد که می توان آن را عاملی 
کلیدی در سالمت روحی و روانی شهروندان 

دانست.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- پل سواره رو بتنی بلوار 
ناهارخوران با هدف ایجاد مسیر موازی و کاهش ترافیک در 
محور ناهارخوران با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در حال 

اجرا است.به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعات روابط عمومی 
شهرداری گرگان، این پل با روش بتن درجا و شمع و دیوار 
است.  متر  پل 15  دهانه  و طول  اجرا می شود  بتنی  حائل 

عرض دهانه سواره رو20 متر با فرض 2 خط عبور و یک خط 
توقف طراحی شده و عرض مسیر پیاده رو آن نیز 1/5 متر در 

طرفین پیش بینی شده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش 
روابط عمومي شرکت گاز استان، روز سه شنبه 
مهندس ظهیري  با حضور  مورخ 94/11/13 
مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن، معاونان، 
روساي ادارات و واحدها و جمعي از کارکنان، 
بازنشسته،  همکار  شش  از  تجلیل  مراسم 
همزمان با افتتاح سالن همایش برگزار گردید. 
در ابتداي مراسم مهندس ظهیري مدیر عامل 
شرکت گاز استان گیالن با عرض تبریک به 

و  زحمات  از  فجر  دهه  فرارسیدن  مناسبت 
همکاري کلیه کارکناني که در آماده سازي این 
سالن همایش تالش نمودند قدرداني نمود و 
با ابراز خرسندي از آماده سازي سالن همایش 
همایش  سالن  اجرایي  مراحل  طرح  بیان  به 
پرداخت. ایشان در ادامه ضمن عرض تبریک 
آمدن  نائل  منظور  به  بازنشسته  همکاران  به 
زحمات  داشت:  اظهار  بازنشستگي  دوران  به 
در  بازنشسته  همکاران  بي دریغ  و  بي شائبه 

طول خدمت بر هیچ کس پوشیده نیست و 
براي همکاران بازنشسته آقایان: رضواني، یکتا 
معظمي، فخریان و عباسي کیسمي و خانمها 
ایراندوست و زماني و خانواده محترمشان آرزوي 
تندرستي و سالمتي نمودند. در ادامه با پخش 
کلیپي از این همکاران بازنشسته، هریک از آنان 
براي  خدمتشان  دوران  طول  در  را  خاطراتي 
تجلیل  آنها  از  پایان  ودر  نمودند  بیان  حضار 
با  کارکنان  درانتهاي مراسم همه  آمد.  بعمل 

به  جمعي  دسته  عکس  بازنشسته  همکاران 
یادگار گرفتند.  

همزمان با دهه مبارك فجر 

بهره برداری و آغاز عملیات 9 پروژه آبرسانی روستایی در استان بوشهر

پارک كلكسیون در منطقه 9 كرج به مرحله بهره برداری رسید

عملیات ساخت پل سواره رو بتنی در محور ناهارخوران گرگان

مراسم تجلیل از بازنشستگان، همزمان با افتتاح سالن همایش شركت گاز استان گیالن


	Gardeshgari 1
	Gardeshgari 2
	Gardeshgari 3
	Gardeshgari 4
	Gardeshgari 5
	Gardeshgari 6
	Gardeshgari 7
	Gardeshgari 8
	Gardeshgari 9
	Gardeshgari 10
	Gardeshgari 11
	Gardeshgari 12
	Gardeshgari 13
	Gardeshgari 14
	Gardeshgari 15
	Gardeshgari 16
	Gardeshgari 17
	Gardeshgari 18
	Gardeshgari 19
	Gardeshgari 20
	Gardeshgari 21
	Gardeshgari 22
	Gardeshgari 23
	Gardeshgari 24
	Hoghoughi17
	Hoghoughi18
	Hoghoughi19
	Hoghoughi20

