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چه بخواهید از قله های کوه اورست 
صعود کنید یا اینکه در زادگاه بودا 
بـه ادای احتـرام بپردازید، سـفر 

به نپال می تواند بهترین مقصد توریسـتی برای بیشـتر 
مسافران باشد. 

نپال کشوری است کوهستانی با جنگل هایی انبوه در آسیا 
واقع در شـمال هندوسـتان و پایتخت آن کاتماندو است. 
جمعیت نپال حدود 27 میلیون نفر و زبان رسـمی آن نپالی 
اسـت. واحد پول این کشور روپیه نپال است. تنها با چین 

و هند همسایه است. 

تصور بیشتر ماها از یک سفر رمانتیک 
با هم فرق دارد، خیلی از ما در پی جایی 
آرام هستیم که سـاعت ها بتوانیم در 
آفتاب دراز بکشیم، خیلی های دیگر 

دنبال خیابان های زیبا و روشـن می گردیم کـه بتوانیم با خیال 
راحـت شـب های مان را با قـدم زدن در کوچه هایش روز کنیم، 

عده ای از ما دنبال جایی برای انجام کارهای هیجان انگیز 
و ورزش های پرانرژی می گردیم و عده ای...

صعود به کوه های نپال
کشور  هزارادویه

6شهر   عاشقانه 
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گزارشیازشهرستانمریواندراستانکردستانوجاذبههایگردشگریاش

مریوان؛ شهر روستاهای زیبا
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در كت��اب حدیق��ه ناص��ری نوش��ته میرزا 
ش��كراهلل س��نندجی آم��ده ك��ه در س��ال 
ح��دود  یعن��ی  شمس��ی  1281هج��ری 
102س��ال پیش در زمان حكومت سلسله 
قاجاری��ه به امر ناصر الدین ش��اه در 2هزار 
قدمی دریاچ��ه زریوار )زریبار( قلعه نظامی 
بس��یار مستحكمی ساخته ش��د. یك سال 
بعد به امر حاج فره��اد میرزا معتمدالدوله 
عموی ناصر الدین شاه بر وسعت آن افزوده 
ش��د. این قلعه نظام��ی به قلعه ش��اه آباد 

موسوم شد. 
در كنار قلعه نظامی و به دستور فرهادمیرزا 
قصب��ه ای اح��داث ش��د و چند خان��وار از 
طوایف و س��ادات به آنجا ك��وچ كردند كه 
برای آسایش و بهداش��ت مردم و نظامیان 
مستقر در قلعه دستور داد یك باب حمام و 
یك باب مسجد در كنار همدیگر بنا كنند. 
برای تامین آب آش��امیدنی م��ردم، حمام 
و مس��جد و قلعه نظام��ی از دره ای كه در 
شمال شهر فعلی مریوان و قریه دار سیران 
)یكی از روس��تاهای قدیم��ی مریوان كه از 
دوران زندی��ه آباد بوده و هم اكنون یكی از 
محالت شهر مریوان است( و در دامنه كوه 
فیلقوس قرار دارد، چند رش��ته قنات ایجاد 
كردن��د و آب جاری ای��ن قنات ها به داخل 
یك حوض نسبتا بزرگ می ریخت و به سه  

شعبه تقسیم می شد. 
دو شعبه برای حمام و مسجد و یك شعبه 

برای قلعه نظامی در نظر گرفته ش��د. مردم 
نی��ز از آب حوض اس��تفاده می كردند. دره 
مذكور از همان تاریخ تاكنون به دره فرهاد 

)دول فره��اد( مش��هور اس��ت. به هر حال 
پ��س از انقراض سلس��له قاجاری��ه و روی 
كار آم��دن سلس��له پهلوی نام قلعه ش��اه 

آباد به دژ ش��اهپور مبدل شد. احداث این 
قلعه مس��جد و حمام و قنات مبنای ش��هر 
فعلی مریوان اس��ت. با توجه به این جستار 

كوت��اه می توان گفت در واقع مریوان اس��م 
شهر روس��تا یا مكان خاصی نبوده، بلكه به 
منطقه حاصل خیز و نس��بتا وسیعی اطالق 
می شده است. این منطقه همواره از اهمیت 
اس��تراتژیك ویژه ای برخوردار بوده اس��ت. 
همجواری با كشور عراق ترددها و تحركات 
نیروهای نظامی دو كش��ور، حاصل خیزی، 
وفور آب و محصوالت كشاورزی و نیز وجود 
دریاچه آب شیرین باعث توجه حكمرانان و 

سالطین شده است. 
در بررس��ی متون تاریخی می توان ش��اهد 
درگیری ه��ا و تاخ��ت و تازه��ای متعدد و 
لشكر كش��ی های آنها در دشت مریوان بود. 
وجود قالع متعدد و مستحكم نشان دهنده 
همین موضوع اس��ت. یك��ی از این قلعه ها 
كه بعدا به قلعه مریوان معروف ش��د، قلعه 
هلوخان است كه جزو چهار قلعه مشهوری 
اس��ت كه در زمان حكمران��ی اردالن ها بر 
كردس��تانات در دوره صفوی��ه روی كوهی 
كه مش��رف و مس��لط به دش��ت و ش��هر 
فعلی مریوان اس��ت، ساخته شد. بعدها در 
كنار این قلعه، به دس��تور امیر حمزه بابان 
مس��جدی با آجرهای قرمز رنگ س��اختند 
كه به مس��جد سرخ مشهور ش��د. آثار این 
مس��جد، قلعه زندان، آب انبار و مدفن امام 
مس��جد هنوز برجاس��ت. در این مس��جد 
بزرگانی همچون م��ال ابوبكر مصنف چوری 
به تدری��س پرداختند. از آنج��ا كه منطقه 

گزارشی از شهرستان مریوان در استان کردستان و جاذبه های گردشگری اش

مریوان؛ شهر روستاهای زیبا
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مریوان غالبا محل تاخت وتاز بوده این قلعه، 
مس��جد و س��ایر اماكن آن همیشه توسط 
مهاجم��ان تخریب و بع��دا اصالح و مرمت 
می ش��د تا اینكه به دس��تور شاه صفی كال 

تخریب شد. 
ت��ا قبل از احداث قلعه ش��اه آباد در س��ال 
1281هجری شمس��ی در زم��ان قاجاریه، 
به استثنای قریه دارسیران )یكی از محالت 
فعلی ش��هر مری��وان( تقربیا مح��ل فعلی 
ش��هر مریوان خالی از س��كنه و پوشیده از 
درخت��ان جنگلی بوده و تنها بعد از س��ال 
1281هجری بود كه با احداث قلعه، مسجد، 
حم��ام و مهاجرت تعدادی از طوایف كرد و 
ایجاد بناهای مسكونی و انجام امور زراعی و 
باغی، ساكنان توانستند به صورت دایمی در 
این م��كان بمانند و كم كم خدمات دولتی 
مانند مرزبانی، پس��ت، مدرسه و شهرداری 
گس��ترش یاف��ت. به عنوان مثال در س��ال 
1334 برای نخستین بار در شهر مریوان با 
اعتبارات دولتی دبستان و دبیرستان فرخی 

احداث شد. 
دو س��ال بعد شهرداری و در سال 1338 
دو حلقه چاه آب حفر و در س��ال 1339 
موتوره��ای پمپ��اژ آب نص��ب ش��د و در 
س��ال 1340 نخس��تین موت��ور ب��رق در 
مریوان ب��ه كار افتاد. در هر حال مریوان 
در50سال گذش��ته دهی كوچك با چهار 
خیابان خاكی و تع��دادی مغازه بود. تنها 
ج��اده مواصالتی جاده قدیم��ی و خاكی 
گاران )در محور س��نندج � مریوان( بود. 
تقریبا با توس��عه این جاده و امكان تردد 
خودروهای مسافركشی و باری و خروج و 
ورود كاال بود كه مریوان مورد توجه قرار 
گرفت. شهرستان مریوان با طول و عرض 

جغرافیای��ی بی��ن 35درج��ه و 48دقیقه 
ت��ا 2درج��ه و 35دقیق��ه عرض ش��مالی 
و 46درج��ه و 45دقیق��ه ت��ا 45درج��ه 

و 58دقیق��ه ط��ول ش��رقی نصف النه��ار 
گرینویچ از ش��مال به شهرس��تان س��قز، 
از ش��رق به شهرستان سنندج و دیواندره 

و از جنوب ش��رقی به شهرس��تان سروآباد 
و از غرب و ش��مال غرب��ی به خاك عراق 

محدود اس��ت. 

جاذبه های گردشگری مریوان 
پـل گاران: پ��ل تاریخ��ی گاران یك��ی از 
بناهای تاریخی استان كردستان است و در 
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نزدیكی شهر مریوان قرار دارد. این پل روی 
رودخانه ای به همین نام بنا ش��ده و یكی از 
جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان 

مری��وان و همچنین اس��تان كردس��تان به 
حس��اب می آی��د. این پ��ل دارای دو دهنه 
ش��ش ضلعی در میان رودخان��ه و دو پایه 

متص��ل به ارتفاع طرفین رودخانه اس��ت و 
س��ه دهن��ه دارد كه ط��ول آن 42، عرض 
9.5 و ارتفاع آن 6 متر اس��ت. در س��اخت 

پل تاریخی گاران از مالت، سنگ، ساروج، 
آجر و س��نگ های تراشیده اس��تفاده شده 
اس��ت. این پل تاریخ��ی در 10كیلومتری 

شمال ش��رقی مریوان و در مسیر گاران – 
تیژتیژ واقع شده و در زمان های نه چندان 
دور ارتباط بین دو منطقه اس��الم دشت و 
گاران مری��وان را ب��ا هم تس��هیل می كرد. 
این پل ش��هر مریوان را به س��نندج متصل 
می كرده و در دوران والیان اردالن در زمان 
صفویه مرمت شده اما پیشینه آن به زمان 
ساسانیان برمی گردد و تا سال 1320 از آن 
استفاده می شده اس��ت. پل تاریخی گاران 
مریوان در س��ال 1379 توس��ط س��ازمان 
میراث فرهنگی با شماره 3591 در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسید. 
دشت بیلو: دش��ت بیلو در 15كیلومتری 
ش��هر مری��وان ق��رار دارد. ای��ن دش��ت با 
پوشش گیاهی مناس��ب و چشمه های آب 
و همچنین جنگل ه��ای اطراف آن پذیرای 
تعداد زیادی از اهالی ش��هر و روس��تاهای 
اطراف اس��ت. مردم در دامن طبیعت زیبا 
و سرس��بز دشت به ویژه در طول روز و ایام 
تعطیالت ساعت ها وقت خود را به تفرج در 
آنجا سپری می كنند. زمین های اطراف این 
دشت در گذشته جهت برنج كاری استفاده 

می شده است. 
در  گاران  ناوط��اق  دش��ت  طـاق:  نـاو 
40كیلومتری شهر مریوان و بین بخش های 
سرشیو و مركزی، دیگر نقطه زیبای منطقه 
اس��ت. این دش��ت در فصل بهار به واسطه  
سرسبزی و طبیعت زیبا و چشمه های آب، 
پذیرای گردش��گران زیادی اس��ت. در این 
محل عالوه بر گونه ه��ای مختلف، گیاهان 
خوراك��ی زی��ادی مانند ری��واس، پیچك، 
كنگر، ق��ارچ خوراكی می روید كه در فصل 
به��ار روزانه تعداد قابل مالحظه ای از اهالی 
روس��تاهای اطراف آنها را جمع آوری و در 
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شهر به فروش می رسانند. 
غار کونا شـم شـم: غار كونا شم شم در 
استان كردستان و در فاصله 165كیلومتری 
ش��هر س��نندج، ش��مال ش��رق شهرستان 
مری��وان نزدیك روس��تای تراق تپ��ه و در 
منطقه كوه چهل چشمه قرار گرفته، غار در 
س��نگ های آهكی كوه های منطقه تشكیل 
شده است، این غار دارای سه دهانه ورودی 
كه یكی از آنها به دلیل ریزش مسدود شده 
و وسعت 455متر و عمقی معادل صفر آن 
محلی مناسب برای زندگی خفاش ها است. 
طی بررس��ی های به عمل آمده نمونه هایی 
از م��واد فرهنگی از این غار كش��ف ش��د و 
در بررس��ی های بعدی از این غار كه توسط 
آقایان علی آذرش��ب )باس��تان ش��ناس( و 
دكت��ر امیر ساعدموچش��ی انج��ام گرفت، 
تاریخی بودن این غار تایید ش��د. همچنین 
نقش��ه غار در این بررس��ی تهیه و گزارش 
س��طحی از زمین شناسی منطقه ذكر شده 
اس��ت. گزارش بررس��ی غار كونا ش��م شم 
بررس��ی مقدماتی را برای شناخت ظاهری 

غار ارائه می دهد. 
روستاهای مریوان 

روس��تای س��رنژمار ب��ا جمعیت��ی بال��غ 
بر344نفردر قالب 79خانواردر شهرستان 
مریوان و در اس��تان كردستان واقع شده 
است. این روس��تا در بخش مركزی و در 
به مركزیت »كانی  دهس��تان »س��ركل« 
دینار« واقع ش��ده اس��ت. این روستا در 
9كیلومت��ری جنوب ش��رقی مریوان قرار 
دارد و در تقس��یم بندی جغرافیای��ی این 
روس��تا در زمره روس��تاهای كوهس��تانی 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. از ویژگی ه��ای این 
روس��تا می ت��وان به قرار گرف��ن در میان 

باغ ه��ا و جنگل های بلوط اش��اره كرد. از 
همسایگان آن به روستای »نژمار« اشاره 
ك��رد ك��ه از غرب ب��ه »كاكه اولی��ا«، از 

جنوب به »درگاه ش��یخان« و از شرق به 
كوه منتهی می ش��ود. براساس اظهار نظر 
ساكنان، س��كونت در روستا به 200سال 

پیش برمی گردد. س��رنژمار دارای مدرسه 
ابتدایی و مسجد است كه ساكنین روستا 
ب��رای ادامه تحصیل ب��ه مریوان می روند. 

ای��ن روس��تا  دارای ب��رق و فاضالب هم 
هس��ت. كار اغلب مردم روستا كشاورزی 
اس��ت و محصوالت آنها گندم، جو و انگور 
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اس��ت. میزان پوش��ش گیاهی مطلوب و 
عمدتا به صورت جنگل، باغ و مزارع دیده 
می شود. مصالح س��نتی مورد استفاده در 

خانه های روس��تا ش��امل س��نگ كوهی، 
خ��اك رس، كاه گندم، چوب س��پیدار یا 

بلوط اس��ت. 

روستای کانی میران
روس��تای كانی میران با جمعیت 274نفر و 
52خانوار در شهرس��تان مریوان در استان 

كردس��تان واقع شده اس��ت. این آبادی به 
لح��اظ اس��تقرار مكان��ی در 15كیلومتری 
ش��مال غرب��ی مریوان ق��رار گرفت��ه و در 

تقسیم بندی جغرافیایی در زمره روستاهای 
كوهستانی قرار گرفته است. روستای كانی 
میران از جنوب شرقی به روستای برده رشه، 
از ش��مال غرب به سعدآباد و از شمال شرق 
به جاده مریوان منتهی می ش��ود. براساس 
اظهار نظر س��اكنان، سكونت در این روستا 
به دوران قاجار برمی گردد. روس��تای كانی 
می��ران دارای مدرس��ه ابتدای��ی، ش��ورای 
اس��المی و خانه بهداش��ت و مسجد است. 
محصوالت كش��اورزی این روس��تا ش��امل 
گندم، نخود، جو، توتون و صیفی جات است 
كه در مریوان به فروش می رسد. از كوه های 
این روس��تا می توان به كوه س��ور، سربند و 
كانی خیر اشاره كرد. چهره و منظره روستا، 
به علت تلفیق جنگلی باغی و استقرار روستا 

روی بلندی بسیار زیبا و جذاب است. 
روستای کماله

روس��تای َكماله، دهی از دهس��تان اورامان 
تخت، بخش اورامانات در شهرستان سروآباد 
اس��ت و كوهی س��رد و نیم��ه مرطوب در 
57كیلومتری جنوب ش��رقی مری��وان قرار 
گرفته است. كوه تخت اورامان، گردنه ژاالنه 
در ش��مال غربی روس��تا واقع ش��ده است. 
152خانوار و 782نفر در این روستا زندگی 
می كنند. زبان مردم َكماله اورامی و همگی 
مس��لمان، سنی و ش��افعی مذهب هستند. 
كار و پیش��ه مردم این روس��تا، كشاورزی و 
باغ��داری و دامداری اس��ت. كش��اورزی در 
این روس��تا به دو صورت دی��م و آبی انجام 
می ش��ود. آب كش��اورزی و آب آش��امیدنی 
از طری��ق لوله كش��ی و ش��بكه های قدیمی 
لوله كش��ی تامین می شود. سطح زراعی این 
روس��تا 8هكتار و سطح باغات آن 28هكتار 
اس��ت. فرآورده ها و محصوالت كش��اورزی، 
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جالی��زی و باغ��ی َكماله از این قرار اس��ت: 
گندم، جو، نخود، عدس، خیار، گوجه فرنگی، 
انگور، زردآل��و، گ��ردو و توت فرنگی رویش 
گیاه��ان دارویی همچ��ون گل ختمی، گل 
گاوزبان، گل شقایق، بومادران، شیرین بیان، 
پون��ه و َگَون هم كارب��رد صنعتی دارد و هم 
دارویی. همچنین پوش��ش گیاهی مناسب 
برای چرای دام و پرندگان و س��ایر جانداران 
این منطقه را از لحاظ زیست محیطی بسیار 
دیدنی كرده اس��ت. این روستا دارای برق و 
تلفن است. دهیاری و شورای روستا، شورای 
حل اختالف هم در این روس��تا وجود دارد. 
بودن دبس��تان و مدرسه راهنمایی بچه های 
این روستا را تا 4، 5 سالگی از رفتن به سایر 

روستاها یا شهرها بی نیاز كرده است. 
روستای قلقله

روس��تای قلقله ب��ا جمعی��ت 553نفر در 
شهرستان مریوان در استان كردستان واقع 
شده است. این روس��تا برحسب تقسیمات 
تواب��ع  روس��تاهای  از  سیاس��ی  و  اداری 
شهرس��تان مریوان در اس��تان كردس��تان 
اس��ت كه به عنوان روس��تایی از دهس��تان 
خ��او و میرآباد و در بخش خ��او و میرآباد 
مریوان قرار دارد. روس��تای قلقله در دامنه 
كوه های زاگرس واقع ش��ده اس��ت. شمال، 
جن��وب و غ��رب آن را جن��گل فرا گرفت��ه 
دارد.  جذاب��ی  كوهس��تانی  چش��م انداز  و 
فاصله این روس��تا تا مری��وان 28كیلومتر 
است. روس��تای قلقله به عنوان مركز حوزه 
روس��تایی كوچك، حوزه ای برای دستیابی 
به خدمات برای س��ایر روستاهای كوچك 
شده است. تولیدات اصلی كشاورزی در این 
روس��تا، گندم، جو و نخود بوده كه از دیگر 
محصوالت می توان به توتون و صیفی  جات 

اشاره كرد كه در مریوان به فروش می رسد. 
این روس��تا دارای امكانات��ی همچون: آب، 
ب��رق، مدرس��ه ابتدایی، خانه بهداش��ت و 

سیستم دفع فاضالب است. از كوه های این 
روس��تا می توان به ارتفاعات چهل چش��مه 
و كوه شاه نشین اش��اره كرد. ساكنان این 

روس��تا را طوایف محمدی، گلش��ن، ایران 
دوست، مرادی، مصطفوی، دانش و صالحی 
تشكیل می دهند. این روستا از شمال غرب 

به عراق، از ش��رق به روس��تای س��اوجی و 
از جنوب به روس��تای جش��ن آباد محدود 

می شود. 
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چه بخواهی��د از قله های كوه اورس��ت 
صع��ود كنی��د ی��ا اینك��ه در زادگاه بودا 
به ادای احت��رام بپردازید، س��فر به نپال 

می توان��د بهترین مقصد توریس��تی برای 
بیشتر مسافران باشد. 

نپ��ال كش��وری اس��ت كوهس��تانی ب��ا 

جنگل هایی انبوه در آس��یا واقع در ش��مال 
هندوس��تان و پایتخت آن كاتماندو اس��ت. 
جمعی��ت نپ��ال ح��دود 27 میلی��ون نفر و 

زبان رس��می آن نپالی است. واحد پول این 
كشور روپیه نپال است. تنها با چین و هند 

همسایه است. 

اورست
بیشتر محدوده نپال روی رشته كوه های 
هیمالی��ا قرار گرفته و ش��مال این كش��ور 
هش��ت قله از 10 قله بلند جهان را در خود 
ج��ای داده كه یكی از آنه��ا بلندترین كوه 
جهان یعنی قله اورس��ت است. كوه اورست 
دارای دو مسیر اصلی صعود است كه یكی 
در دامن��ه جنوب��ی در نپ��ال و دیگری در 
دامنه ش��مالی در تبت قرار دارد. همچنین 
تعداد زیادی مس��یرهای فرعی كه استفاده 
كمت��ری از آنها می ش��ود. در بی��ن این دو 
مس��یر، مسیر جنوبی آسان تر بوده و بیشتر 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. قله اورس��ت 
توجه بس��یاری از گردشگران و كوهنوردان 
در تمام رده ها را جلب كرده  است. اورست 
و كومبو كه به خاطر قله ه��ای فوق العاده و 
خونگرمی س��اكنانش مشهور است یكی از 
محبوب تری��ن جاذبه ه��ای نپال محس��وب 
می ش��ود. صعود به س��مت این كمپ ها در 
تمام طول سال امكان پذیر است اما بهترین 
زمان، از ش��روع س��پتامبر تا اواسط نوامبر 

است. 
 س��ه ش��هر كاتماندو، پات��ان و بختاپور 
دارای اهمیت تاریخی هستند و یادبودهایی 
عظی��م هنری و با ارزش فرهنگی در آن به 

جا مانده اند. 
لومبینی

لومبینی زادگاه سنتی س��یذارتا گوتاما، 
پروردگار بوداس��ت و روزان��ه زائران بودایی 
زیادی از آن بازدی��د می كنند. با یافته های 
باستان شناس��ی ك��ه قدمت آن ب��ه حدود 
550 س��ال قب��ل از میالد می رس��د، علما، 
دانش��مندان و بازدید كنن��دگان كنج��كاو 

صعود به کوه های نپال

کشور  هزارادویه
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بس��یاری را به خود جذب می كند. در این 
مكان، مادر بودا، مای��ا دوی، فرزند خود را 
در نزدیك��ی درختی به دنیا آورد. در همان 
مكان نیز معبدی برای بودا س��اخته ش��ده 

اس��ت. این مجتمع در مركز پارك كوچكی 
كه توس��ط معمار ژاپنی طراحی شده، واقع 
ش��ده اس��ت و دارای قابلیت های مختلفی 
همچون صومعه های متعدد، تاالب مقدس، 

مراكز مدیتیشن و امكانات فرهنگی است. 
جنکپور

جنكپ��ور در جن��وب مرك��زی نپال در 
دش��ت ترای واقع ش��ده و زمانی پایتخت 

پادش��اهی هن��د  هزار س��اله بوده اس��ت. 
اس��ت  هندو ه��ا معتقدند جنكپور مكانی 
ك��ه لرد رام با س��یتا ازدواج كرده اس��ت 
)كه به عنوان جنكی شناخته شده است(. 

هزاران نفر از هندو ها از سراسر جهان هر 
س��ال به معبد جنكی می آیند و س��الگرد 
ازدواج آن��ان را جش��ن می گیرن��د. ای��ن 
معبد با داش��تن ساختار س��ه طبقه ای و 
60 اتاق، بس��یار چش��مگیر است و یكی 
از بزرگ تری��ن معبدها در نپال محس��وب 
می ش��ود. جنكپور به خاطر داش��تن 100 
تاالب مقدس و تاالب های دیگر ش��ناخته 

شده است. 
ناگارکوت

ناگاركوت برای مسافرانی كه می خواهند 
زیبایی و ش��كوه هیمالیا را ب��دون فعالیت 
بدن��ی دش��وار تجرب��ه كنند، بس��یار عالی 
اس��ت. این منطق��ه به خاطر دی��د زیبایی 
ك��ه به كوه ها و دره كاتماندو دارد مش��هور 
و شناخته شده اس��ت. روستای ناگاركوت 
دارای بیش از 4500 س��كنه اس��ت و دید 
زیبایی به 8 رشته كوه هیمالیایی دارد. در 
ای��ن منطقه، هتل های ج��ذاب با محدوده 

قیمت متفاوتی می توانید پیدا كنید. 
خومبو

هرس��اله تصمیم صعود به قله اورست، 
ه��زاران نف��ر از مس��افران ماجراجو را به 
سمت خومبو می كشاند. خومبو در شمال 
ش��رقی نپال واقع شده است. سفر از باند 
فرودگاه لوكال آغاز می ش��ود و در نهایت 
به كمپ اصلی اورس��ت می رس��د. خومبو 
در ابتدا در داخل پ��ارك ملی بخارا واقع 
شده بود و میزبان روستای شرپا نیز بوده 
است. در این روستا بازار نامچه واقع شده 
است. صومعه تینگبوچی، مركز قبلی بودا 
در نپال نیز در خومبو قرار گرفته اس��ت. 
ان��واع امكانات رفاهی راح��ت در صومعه 
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وج��ود دارد كه نم��ای بس��یار زیبایی به 
بلندتری��ن كوه ه��ای موج��ود روی زمین 

داده اند. 
پتان 

پتان در امت��داد رودخان��ه بگماتی واقع 
ش��ده و به خاطر وج��ود صنعتگ��ران ماهر 
در آن بس��یار مش��هور و ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. كاخ ها و معابد پت��ان دوربار كه در 
قرن هفدهم س��اخته شده اس��ت، یكی از 
جاذبه های اصلی ش��هر محس��وب می شود. 
معبد كریش��نا با وجود نمای چند س��تونی 
و مناره طال كاری ش��ده، یكی از مكان های 
جالب و جذاب برای بازدید اس��ت. پتان در 
نپ��ال یكی از بهترین مكان ه��ا برای خرید 
س��اری ابریشمی دستباف است. این ساری 
ابریشمی انتخاب خانواده سطلنتی و اشراف 

كشور نیز بوده است. 
مدار آناپورنا

م��دار آناپورنا در ش��مال غ��رب نپال، 
تجرب��ه بس��یار لذت بخش��ی را در اختیار 
كوهن��وردان ق��رار می ده��د. یك س��فر 
كالس��یك ب��ه مس��افران اج��ازه می دهد 
دسترس��ی آس��انی به مناظر زیبای ناحیه 
سراس��ر  در  و  باش��ند  داش��ته  آناپورن��ا 
دره س��فر و زیبایی ه��ای ك��وه هیمالیا را 
تحس��ین كنن��د. مس��افران همچنی��ن از 
مناط��ق مذهب��ی مختلف و روس��تاهای 
عجی��ب و جالب عب��ور خواهند كرد. این 
س��فر معم��وال از پخ��ارا آغاز می ش��ود و 
ب��رای تكمیل ش��دن به س��ه هفته زمان 
نیاز خواهد داش��ت. مسافران می توانند از 
یك مس��یر كوتاه تر استفاده كنند اما این 

مس��یر زیبایی های مس��یر قبلی را ندارد. 
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پخارا
پخارا ش��هری در مركز نپ��ال و در غرب 
كاتماندوس��ت و سومین ش��هر بزرگ نپال 

محس��وب می شود. این ش��هر برای بیشتر 
كوهنوردان��ی ك��ه در منطق��ه آناپورن��ا به 
كوهن��وردی می پردازند، نقطه ای برای آغاز 

است. آب و هوای پخارا نیمه گرمسیری و به 
خاطر ارتفاعی كه دارد معتدل بوده و دارای 
هتل ها، رس��توران، مغازه و كافی شاپ های 

مجلل��ی اس��ت. این ش��هر ك��ه تركیبی از 
طبیع��ت و فرهن��گ غن��ی اس��ت یكی از 
محبوب تری��ن مقصدهای توریس��تی نپال 

اس��ت و به خاطر محیط آرام و زیبایی های 
اطراف خود بس��یار مشهور اس��ت. اطراف 
پخ��ارا ممل��و از رودخانه ه��ا و دریاچه های 
زیباست. مراسم عروس��ی در كنار معبدی 
در پخارا كه 2500 سال قدمت دارد، انجام 
می ش��ود. رنگ س��رخ، رنگ مقدس مردم 
هندوستان و نپال اس��ت كه لباس عروس 
نی��ز به همین رنگ اس��ت. موب��دی پیر به 
خوان��دن دعای مخصوصی ب��رای عروس و 
داماد می پردازد و بعد دستمال سفید رنگی 
توس��ط عروس و داماد گره زده شده و عقد 

آنها رسما انجام می شود. 
دریاچه فیوا

یك��ی از زیباتری��ن نقاط نپ��ال، فیوا تال 
یا دریاچه فیواس��ت كه توس��ط تركیبی از 
جنگل ه��ای مملو از میمون و كوه های بلند 
س��فید احاطه شده اس��ت. این دریاچه كه 
دومین دریاچه بزرگ نپال است، در ارتفاع 
784 مت��ری ق��رار گرفته اس��ت. انعكاس 
طبیع��ت روی آب كریس��تالی دریاچه در 
صبح های زود، منظره ای است كه دیدن آن 

را نباید از دست بدهید. 
دریاچه بگناس

دریاچ��ه بگناس در جنوب ش��رق پخارا 
و در منطق��ه ای آرام، تمی��ز و ب��ه دور از 
آش��وب های ش��هری ق��رار گرفته اس��ت. 
مسیری كه به س��مت این دریاچه می رود، 
مناظر خیره كننده ای دارد. در نزدیكی این 
دریاچه، دریاچه كوچك تری به نام روپا تال 
قرار گرفته كه كوهی سرس��بز این دو را از 

هم جدا كرده است. 
معبد صلح جهانی یا شانتی استوپا

در دو كیلومت��ری جن��وب دریاچ��ه فیوا 
آبش��ارهای دوی كه به آبشار دیوید و پاتال 
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چانگو نیز مش��هور اس��ت، ق��رار گرفته اند. 
ش��كل گیری خیره كنن��ده س��نگ ها ك��ه 
به وسیله فشار آب به وجود آمده است یكی 
از زیباترین مناظر آبش��ار دوی اس��ت. یك 
غار نی��ز در نزدیكی این آبش��ار زیبا وجود 

دارد. 
سارانگکوت

مسیرهای بس��یاری به قله كوهی كه در 
ش��مال دریاچه فیوا واقع شده است وجود 
دارد. ب��اال رفتن از این تپ��ه، تمرین خوبی 
قبل از كوهنوردی است. شیب سمت چپ 
بس��یار تند اس��ت ولی باالر فت��ن از دامنه 
س��مت راس��ت در پنج كیلومتری دریاچه، 
آسان تر است و نماهای جذابی را می توانید 

از آن تماشا كنید. 
غارهای پخارا

پخ��ارا دارای غارهای محبوب بس��یاری 
اس��ت. از جمله آنها می توان به غار مهاندرا 
در انتهای ش��مالی شهر پخارا، چاماره گوفا 
ی��ا غ��ار خفاش ك��ه به خاط��ر خفاش های 
بی ش��ماری ك��ه از س��قف و دیوارهای آن 
آویزانند بسیار مشهور است و غار گوپتسوار 
مهادو كه اهمیتی مذهبی دارد و در انتهای 

جنوبی شهر واقع شده، اشاره كرد. 
موزه بین المللی کوهستان

در ای��ن م��وزه كه ب��ه كوه ه��ای نپال و 
كوهنوردان��ی ك��ه از آنها صع��ود می كنند 
تعل��ق دارد می توانی��د ش��اهد اب��زارآالت 
اصل��ی نخس��تین كوهن��وردان هیمالی��ا، 
نمایش��گاه هایی از تاریخ، فرهنگ، جغرافیا 
و گل و گیاه های هیمالیا باش��ید. این موزه 
در جنوب باند ف��رودگاه قرار دارد و معرف 
زندگ��ی در هیمالیا و 14 قل��ه مرتفع این 

كوه هاست. 

نامچه بازار 
بخ��ش  در  دهك��ده ای  ب��ازار  نامچ��ه 
سولوكومبو در منطقه ساگارماتای در شمال 

شرقی نپال است. تقریبا تمام افرادی كه به 
قصد كوهن��وردی به ای��ن منطقه می آیند 
از نامچ��ه بازار دی��دن می كنن��د، چرا كه 

این دهكده دروازه ای به هیمالیا محس��وب 
می ش��ود. مغازه ه��ای این منطقه وس��ایل 
كوهنوردی مختلف را به فروش می رسانند 

و روزه��ای ش��نبه در مركز آن، ب��ازار روز 
نامچه برپا می ش��ود. تابس��تان های نامچه 
تقریبا سرد و مرطوب است و زمستان هایی 
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خشك و بسیار سرد دارد. 
کاال پاتار

كاال پات��ار ی��ا صخره س��یاه كوهی در 
هیمالی��ای نپال اس��ت. چ��ون این كوه 

در دس��ترس ترین نقط��ه ب��رای دی��دن 
كوه اورس��ت از كمپ اصلی تا قله است 
بس��یاری از كوهن��وردان كوه اورس��ت، 
این ك��وه صع��ود می كنن��د. نماهای  از 

اورس��ت، لوتسه و نوپس��ه از تمام نقاط 
كاال پات��ار بی نظی��ر اس��ت. ب��ا رفتن به 
منطق��ه كاالپات��ار اورس��ت می توانید از 
صومعه های  ش��رپا،  س��نتی  دهكده های 

گل ه��ای  قله ه��ا،  از  صع��ود  بودای��ی، 
كوه��ی، ی��خ روده��ا و مناظ��ر بی نظیر 
ل��ذت ببرید. تجربه صع��ود از كاال پاتار 

تجربه ای فراموش نش��دنی اس��ت. 

شهر تاریخی بکتارپور
بكتاپور ش��هری اس��ت كه قبال پایتخت 
نپ��ال بوده و قطب توریس��تی نپال اس��ت. 
میدان دربار این ش��هر توسط یونسكو ثبت 
میراث جهانی شده و شاید یكی از زیباترین 

شهرهای تاریخی دنیا باشد. 
بكتاپ��ور  س��اختمان های  و  معاب��د  در 
حت��ی یك تكه چوب را ب��دون كنده كاری 
نمی بینی. در هر خیابان ده ها معبد بودایی 
و هندوئیس��م وجود دارد. شهرهای بكتاپور 
و پات��ان همچ��ون م��وزه چوب هس��تند. 
خیابان های بكتاپور فوق العاده زبیاس��ت و 
ك��ف خیابان ها و با آجر ه��ای صورتی  رنگ 

سنگفرش شده  است. 
پارک ملی

معروف تری��ن پ��ارك مل��ی نپ��ال در 
چیت��وان دون یا زمین های پس��ت ترای 
پارك  ای��ن  اس��ت.  واقع ش��ده  مركزی 
مش��تمل ب��ر مناطق تپ ه��ای محدوده 
س��یوالیك رن��ج اس��ت ك��ه جنگل های 
sal را پوش��ش می ده��د. یك  برگری��ز 
ش��امل  چیت��وان  مل��ی  پ��ارك  پنج��م 
رپت��ی  نارایان��ی،  س��یالبی  دش��ت های 
و رودخانه ه��ای رئ��و اس��ت و ب��ا انبوه 
علف ه��ای بلند پراكنده پوش��یده ش��ده 
رودخان��ه ای  جنگل ه��ای  ك��ه  اس��ت 
و  آكاس��یا  )كاپوك(،  ابریش��می  كت��ان 
درخت های سی س��یم را در برمی گیرد. 
مناط��ق حفاظ��ت ش��ده دارای یكی از 
بزرگ تری��ن جمعیت ه��ای بب��ر بن��گال 
كمی��اب اس��ت. پ��ارك مل��ی چیتوان، 
میزب��ان گونه ه��ای متن��وع جان��وری و 
پروازهای روزانه  اس��ت.  فراوانی  گیاهی 
از بان��د »مگول��ی« ك��ه دقیق��ا خ��ارج 
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از مح��دوده پ��ارك ق��رار دارد، انج��ام 
می ش��ود. بازدید كنن��دگان می توانند در 
یكی از لژها و كمپ های داخل یا خارج 
پارك اقام��ت كنند و در پیاده روی های 
هیجان انگی��ز درون جن��گل ك��ه ب��رای 
دیدن نمایه های حیوانات انجام می ش��ود، 

حضور فعال داشته باشند. 
یكی از تجربی��ات هیجان انگیز چیتوان، 
س��افاری بر پش��ت فیل ها در جست وجوی 
كرگ��دن تك ش��اخ، پلن��گ، آه��و، خرس، 
كمت��ر  اس��ت.  كروكودی��ل  و  میم��ون 
می توان��د هیج��ان خرد  بازدیدكنن��ده ای 
ش��دن علف ها توس��ط فیل ها از ارتفاع 20 
پایی و مش��اهده حیات وح��ش را فراموش 
كند. جز فیل س��واری، مس��افران می توانند 
روزه��ای متوالی از پی��اده روی در طبیعت، 
كانوی س��واری روی رودخانه ه��ای پارك و 

لندرورسواری در دل جنگل لذت ببرند. 
كم��پ جن��گل س��افاری بهترین محل 
اقام��ت در چیت��وان اس��ت و در حی��اط 
پش��تی كمپ محلی اس��ت ك��ه تعدادی 
فیل را با بچه های ش��ان در آنجا نگه داری 
می كنند تا روزها از فیل ها برای س��افاری 
در جنگل استفاده كنند. خانه های مجلل 
نیز در لبه پارك در دس��ترس افراد است 
و روستایی به نام Sauraha در مجاورت 
آن واقع ش��ده كه قیمت ه��ای مقرون به 

صرفه ای دارد. 
چوگان با فیل 

نوعی از ورزش چوگان است كه در آن 
به جای اس��ب از فیل اس��تفاده می شود. 
ای��ن ورزش در كش��ورهای نپ��ال، هند، 
تایلند و س��یالن طرف��داران زیادی دارد. 
به خاطر سرعت پایین فیل در حركت دو 

نف��ر هر فیل را می رانند. این ورزش برای 
نخستین بار در اوایل قرن بیستم در هند 
انجام ش��د و در طی چند سال در جهان 

گسترش یافت. 

محصوالت نپال
كه  هس��تند  زنان  بیش��تر  نپ��ال  در 
به  ا ر ن��ه  ز خا ا بی��رون  و  ن��ه  م��ور خا ا
صنایع دس��تی  می گیرن��د.  عه��ده 

اس��ت  نپال  اصلی  ز ص��ادرات  ا یك��ی 
و  فل��زی  محص��والت  عمدت��ا  ك��ه 
هالی  ا كن��ده كاری روی چوب اس��ت. 
باس��تانی حكاكی  ر« س��نت های  »ن��وا

ز  ا كه  را  فل��ز  و  روی س��نگ، چ��وب 
یش��ان منتقل ش��ده،  نیاكان ش��ان به ا
رند.  نگا می ا مق��دس  م��ری  ا همچ��ون 
ی��ع  بهتری��ن هنره��ا و صنا ز  ا برخ��ی 
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چوب،  روی  حكاكی  ش��كل  به  ل��ی  نپا
چاقوی  ه��ر،  جوا فلزی،  مجس��مه های 
لینه،  س��فا )خوكوری(،  گورخا  معروف 
ز، تانگ كا  كاغذه��ای برنجی دست س��ا

پوشاك  و  پش��می  فرش های   ، ا ئوو پا و 
عرضه می ش��وند. 

بیش��تر نی��روی كار آن به كش��اورزی 
معیش��تی اشتغال دارد. كشت های عمده، 

برنج و لوبیا و ذرت اس��ت. بوجاری گندم 
)جداس��ازی گن��دم از كلش( به روش��ی 
بسیار س��نتی كه توسط زنان نپالی انجام 

می شود. 

غذا در نپال
غذای این سرزمین مانند خود آن دارای 
گوناگون��ی فراوانی اس��ت. نپالی ه��ا مثال 
معروفی دارند با این عنوان كه »ما س��ریع 

می پزی��م و خ��وب می خوری��م« همچنین 
غذای نپالی دو مزیت را همزمان داراس��ت؛ 
ارزش تغذیه ای و طعم به یاد ماندنی. یكی 
از اصولی كه باعث می شود غذای شان طعم 
دلچسبی داشته باشد وجود انواع ادویه جات 
خوشبو و موادی مانند سركه، سیر، فلفل و 
به خصوص چیلی، روغن خردل و در نهایت 
كره اس��ت. نپال كش��وری اس��ت كه آداب 
آش��پزی اش برگرفته از هندوس��تان است. 
یعن��ی غذاها پرادویه و تند تهیه ش��ده، در 
س��ینی سرو و در بسیاری از موارد با دست 

خورده می شود. 
این غذاها عالوه بر ادویه با چاشنی هایی 
ك��ه به آچ��ار معروفند س��ر س��فره آورده 
می ش��وند و با طعم های مختلف به مصرف 
می رس��ند. در این میان، كاری تهیه ش��ده 
با گوشت مرغ كه به كاری كوماسو شهرت 

دارد غذای پرطرفداری در نپال است. 
خصوص��ا  نپ��ال  نواح��ی  بیش��تر  در 
قس��مت هایی كه مناطق كشت برنج است، 
یكی از غذاهای اصلی ش��ان، غذایی به اسم 
دال اس��ت كه ش��امل حبوبات به خصوص 
عدس و برنج اس��ت و یكی از محبوب ترین 

غذاهای این كشور به حساب می آید.
ان��واع  ن��ان  از  اس��تفاده  ب��ا  نپالی ه��ا 
اسنك ها را برای عصرانه درست می كنند 
كه محتویاتش ش��امل باز هم برنج! ذرت 
و انواع س��بزیجات اس��ت؛ چیزی ش��بیه 
سمبوسه را تصور كنید البته بسیار تندتر 
از چیزی كه تصور می كنید. خود نپالی ها 

می گویند: »بخور و فرار كن.« اس��ت. 
در نپ��ال فس��ت فود خیابانی بس��یاری 
وج��ود دارد ك��ه از می��ان غذاه��ای آن 
پیت��زای نپالی طرفداران بیش��تری دارد. 
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در كنار این فس��ت فود ها رس��توران هایی 
نپال  نظیر: كركس ها، رس��توران س��نتی 
و رس��توران نابینایان ب��ا نام »خوردن در 

تاریكی« به كار مش��غولند.
این رس��توران دارای یك س��الن تاریك 
و پوش��یده ش��ده به طبقات��ی از پرده های 
مش��كی اس��ت و منوی غذای ثابت است و 
شامل س��بزی، ماكارونی و شیرینی است. 
در این رس��توران هیچ كس اجازه روش��ن 
ك��ردن موبایل و دوربین یا هر چیزی دیگر 

كه منجر به روشنایی شود ندارد.
همچنین می توانید گونه هایی از غذاهای 
ژاپنی و چینی را هم به وفور مشاهده كنید، 
غذاهای��ی مانند ماهی، ن��ودل یا ماكارونی. 
آنها چای را معموال با شیر و شكر می خورند 
و هم��راه غذا انواع آبمیوه ها را بدون ش��كر 

می نوشند. 
نپ��ال هتل ه��ای مجه��ز فراوان��ی دارد 
من جمله: هتل پنج س��تاره رادیس��ون كه 
نزدیك به نقاط توریس��تی است، هتل پنج 
س��تاره اورس��ت، هتل پنچ س��تاره لوكس 
ش��انگری ال، هتل چهار س��تاره ش��ریا در 
آمیخته با هنر، هتل چهار س��تاره هیمالیا 
ك��ه پانورم��ای آن نمای��ش هیمالیاس��ت، 
هتل چهار س��تاره گران��د بزرگ تریت هتل 
كاتماندو و هتل س��ه س��تاره تبت كه همه 
آنها هدفی جز اوقاتی خوش برای مسافران 

مناسب با بودجه آنها ندارند. 
قیم��ت ت��ور در كش��ور زیبای نپ��ال از 
3 میلی��ون تومان تا 6 میلیون تومان اس��ت 
كه بستگی به پرواز و هتل مورد نظر دارد.

پیشنهاد می كنم سفر به این كشور زیبا و 
به یادماندنی رو فراموش نكنید.

منبع: اوقات خوش
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6شهر   عاشقانه 
تصور بیشـتر ماها از یک سفر رمانتیک با هم فرق دارد، خیلی 
از ما در پی جایی آرام هسـتیم که سـاعت ها بتوانیم در آفتاب 
دراز بکشـیم، خیلی های دیگر دنبال خیابان های زیبا و روشن 
می گردیـم کـه بتوانیم با خیـال راحت شـب های مان را با قدم 
زدن در کوچه هایـش روز کنیم، عده ای از ما دنبال جایی برای 

انجـام کارهای هیجان انگیـز و ورزش های پرانرژی می گردیم و 
عده ای دیگر دنبال سـاحلی آرام برای شـنا و همین طور موارد 
دیگـر، امـا چیزی کـه در همه اینهـا برای یک سـفر رمانتیک 
مشـترک اسـت این موضوع اسـت که این مناطـق تفریحی و 
گردشـگری مناسب روحیات زوج ها باشـند و بتوانند برای هر 

تفکری فضای یک سـفر عاشـقانه را فراهم کنند.
ما دراین شـماره تعدادی از بهترین مناطق دنیا را که می تواند برای 
شـما سـفری رمانتیک را رقم بزند معرفی کرده ایم تا با سلیقه های 
مختلف بتوانید برحسـب خواسـته های تان بهترین جا را برای یک 

سفر رمانتیک انتخاب کنید.

پاریس؛ فرانسه
پاریس را ش��هر چراغ و نور می نامند. ش��هر 
خیابان های پر از كافه و ش��عر. شهری كه با 
نور زیبایش در شب ها هنرمندان و عشاق را 

قرن هاست سحر كرده است. 
ش��هری ك��ه می توانید، با آن كه دوس��تش 
دارید ساعت ها در امتدا رود سن قدم بزنید 

و شعرهای عاشقانه را با هم زمزمه كنید. 
به پل پیاده مشهور و بسیار رمانتیك پاریس 
یا هم��ان پل قفل ه��ا بروید و از موس��یقی 
نوازندگان دوره گرد و منظره جزیره س��یته 

لذت ببرید. 
م��ی توانی��د به منطق��ه 18 پاری��س بروید 
و درمقابل دی��وار معروف دوس��تت دارم ها 
دوست داشتن را تمرین كنید دیواری كه با 
بیش از 250 زبان جمله دوستت دارم روی 

آن نوشته شده. 
همچنین می توانید برای داشتن لحظه های 
عاشقانه به باغ لوكزامبورگ، منطقه تفریحی 
مون مارت، كلوپ موسیقی بیلبوكت بروید و 
شب های تان را در زیر نورهای طنین انگیز با 
یك شام عاشقانه در كافه های پاریس كامل 

كنید. 
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آرژانتین؛ بوئنوس آیرس
برای س��فر به بوئنوس آیرس فصل بهار را انتخاب كنید تا بتوانید از عطر و بوی گل ها و خیابان های خلوت تر 
و دمای بهتر هوا لذت بیش��تری ببرید و بتوانید با همس��رتان در میان باغ ش��كفته و زیبای گل رز پالرمو گل 

بگویید و گل بشنوید. 
شب های بوئنوس آیرس شب های رنگ است و موسیقی و فرهنگ های متنوع. می توانید ساعت های شاعرانه ای 
را روی صندلی های تئاتر كلن بنشینید و به دیدن اپرا و باله بگذرانید. به كافه های دیدنی بوئنوس آیرس بروید 
و از طعم عالی كافه س��یتو  )اسپرس��و( و چاروس لذت ببرید و بعد از آن به همراه همس��رتان به محله پالرمو 
بروید كه شامل بهترین رستوران ها و بوتیك ها و پارك های بی نظیر آن كه مناسب پیاده روی و گردشگری اند. 
همچنین در گوشه گوشه این شهر می توانید ساعت های رویایی ای به دیدن موسیقی تانگو بگذرانید و خاطرات 

پر از موسیقی را در ذهن تان ثبت كنید. 

بالی؛ اندوزی
زیبای��ی خ��ارج از تص��ور بالی تنها ب��رای یك س��فر رمانتیك كافی اس��ت تا با قدم زدن در س��احل 
جیمباران و س��واحل زیبایش و غواصی اس��كوبا و تماش��ای آس��مان پاك و آبی و غروب خورش��ید، 
منطقه س��احلی پرطرفدار س��انور یكی از بهترین س��فرهای زندگی تان را تجرب��ه كنید. اما این جزیره 
پر اس��ت از معابد باس��تانی كه دیدنش ش��یرینی س��فرتان را چندبرابر می كند. همچنین اگر ش��ما و 
همس��رتان از دوس��تداران هنر هس��تید می توانید از یوبود، پایتخت هنری این جزیره دیدن كنید و از 

كارگاه های آموزش��ی و موزه های آن لذت ببرید. 
یادتان نرود در بالی حتما سری به پنج آبشار بین بدوگول و سینگاراجا بزنید و اگر به دنبال ساحلی آرام برای 
قدم زدن و استراحت كردن می گردید سری به ساحل اكو در سمینیاك بزنید كه ماسه های این ساحل خلوت 

غالبا رطوبت خاصی دارند. 
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چارلستون؛ کارولینای جنوبی
اگر دل ت��ان می خواهد در خیابان های مگنولیاپوش قدم 
بزنید آن هم خیابان های زیبایی كه پر است از ویالهای 
دیدنی و پارك های وس��یع حتما به چارلس��تون بروید؛ 
ش��هری كه باغ های بكر و مكان ه��ای تاریخی و فضای 
آرامش آن را به یكی از بهترین ش��هرهای رمانتیك دنیا 

تبدیل كرده است. 
در چارلس��تون حتما به خیابان ب��راد بروید تا از منظره 
قصره��ای زیبا و باغ ه��ای مجلل آن ل��ذت كامل ببرید 
و حتم��ا ب��ه پ��ارك مموری��ال واترفرانت س��ری بزنید 
ت��ا زیبایی هایش ش��ما را به وج��د بی��اورد و از منظره 
بی نظیری كه از آبش��ار های مختل��ف و منظره لنگرگاه 
چارلس��تون ارائه می كن��د عكس خاطره انگی��زی را در 

زندگی تان ثبت كنید. 
همچنین به تماش��ای باغ های بون هال بروید و از دیدن 

باغ رز و نمایشگاه پروانه ها لذت ببرید. 
در چارلس��تون از خ��وردن غذاهای ت��ازه دریایی غافل 

نشوید. 

ورونا؛ ایتالیا
بله، بدون شك قایق سواری در شهر زیبای ونیز بسیار 
مسحوركننده و لذت بخش است اما می توانید به جای 
بازدی��د از پ��ل Sighs  در ونیز كه متعلق به قرن 17 
میالدی اس��ت، به ورونا بروی��د و از بالكن های زیبای 
جولی��ت در این ش��هر مناظ��ر زیبا را تماش��ا كنید و 
ببینید ش��خصیت های اشعار شكس��پیر كجا نخستین 

بار به یكدیگر ابراز عش��ق كردند. 
در رس��توران های این ش��هر زیبا می توانی��د از غذاها و 
نوش��یدنی های خوش طعم لذت ببرید. هتل های زیبایی 
نیز در این ش��هر وجود دارند ك��ه عالوه بر معماری زیبا 
و استخرهایی به س��بك معماری رومی، چشم اندازهای 

نفس گیری نیز دارند.
یكی از قدیمی ترین آمفی تئاترهای دوره امپراتوری روم 
نیز با كمترین میزان خس��ارت در مركز شهر ورونا قرار 

دارد. ورونا قبال یكی از ایالت های ونیز بوده است. 

کراال؛ هند
تپه هایی س��بز و دوست داشتنی با سواحل آفتابی بسیار 
ج��ذاب و مرداب آرام و آبش��ارهای زیب��ا؛ اینجا مقصد 
معروفی است برای گردشگران عاشقی كه دنبال طبیعت 

و آرامش اند. 
كراال مس��افران را با س��واحل زیبا و جنگل های سرسبز 
گرمس��یری محصور خود می كند. ب��رای دیدن طبیعت 
وحش��ی و آبشارهای شگفت انگیز به تكادی و مونار سفر 
كنید. س��فر به كراال، بدون تجرب��ه خانه های قایقی كه 
روی آب قرار دارند كامل نمی شود. با چشم انداز سرسبز 
درختان نخل حاش��یه های رودخانه، مناظر حیرت انگیز 
حیات وح��ش متنوع ك��راال و نمایی زیبا از روس��تاها و 
خانه هایی كه در امتداد مس��یر رودخانه قرارگرفته اند با 
اقامت در این خانه های قایقی انگار در جهان دیگر س��یر 
می كنید. این  یكی از آرامش بخش ترین كارهایی اس��ت 
كه می توان در كراال انجام داد. ویژگی بارز سواحل كراال 
آرامش مختص آن است، درحالی كه سواحل بسیاری از 
جاذبه های گردش��گری هند و به طور خاص گوآ ش��لوغ 
و پرس��روصدا است، س��كون و آرامش در سواحل كراال 
جلوه ویژه ای دارد. در ساحل كراال می توانید صخره های 
سنگی زیبایی پیدا كنید. كراال یكی از آرام ترین مناطق 

عاشقانه دنیاست. 
منبع: اوقات خوش 
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ن���وروز بیانگر پیوند انس���ان ب�ا ط�ب�یعت 
اس���ت، آیینی كه ب��ا پیام نوع دوس��تی و 
مه��رورزی،  »فرهن��گ صل��ح« در جهان 
لق��ب گرفت و به عن��وان میراثی جهانی در 
تقویم مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد 
به ثبت رسید. نوروز از كهن ترین آیین های 
دوران باستان به شمار می رود كه همزمان 
با روی��ش دوب��اره طبیعت در فص��ل بهار 
برگزار می شود. این س��نت پیام آور صلح و 
دوس��تی و نش��انگر تاریخ غنی ایران زمین 
است. این جش��ن نه تنها به وسیله ایرانیان 
بلك��ه در بیش��تر كش��ورهای خاورمیان��ه، 
آسیای میانه، قفقاز، شبه قاره هند، بالكان، 
تركمنس��تان،  تاجیكس��تان،  افغانس��تان، 
تركیه، جمهوری آذربایجان، قرقیزس��تان، 
قزاقستان، ازبكستان، پاكستان و كردستان 

عراق گرامی داشته می شود. 
برگزاری این عید باس��تانی در كش��ورهای 
مختل��ف، همزمانی آن با به��ار طبیعت در 
نیمكره ش��مالی و به وی��ژه تاكید آن بر نوع 
دوس��تی و مهرورزی، سبب شد تا سازمان 
علم��ی، آموزش��ی و فرهنگی مل��ل متحد  
)یونس��كو( و دیگر كش��ورها به آیین نوروز 
توجه افزونی داش��ته باش��ند. بنابراین این 
س��ازمان به منظ��ور ارج نهادن ب��ه آن در 
هش��تم مهر 1388خورش��یدی ن��وروز را 
به عنوان میراثی ارزشمند و جهانی به ثبت 

جهانی رساند. 
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در نشستی 
كه در چهارم اسفند 1388خورشیدی برابر 
23 فوری��ه 2010میالدی برگ��زار كرد، با 

تصویب قطعنامه ای؛ 21 مارس برابر با اول 
فروردی��ن را در چارچوب ماده 49 با عنوان  
»فرهن��گ صل��ح و روز جهانی نوروز« ثبت 
كرد و ب��ا درج این روز در تقویم خود، عید 

نوروز را به رسمیت شناخت. قطعنامه نوروز 
ب��ا همكاری كش��ورهایی چ��ون جمهوری 
آذربایجان، افغانستان، تاجیكستان، تركیه، 
تركمنستان، قزاقستان و قرقیزستان تهیه و 

به مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد ارائه 
ش��د و عالوه بر آن سه كشور هند، آلبانی و 
مقدونیه نیز در روز رای گیری به كشورهای 

تهیه كننده این قطعنامه پیوستند. 
ای��ن قطعنام��ه از 17بن��د مقدماتی و پنج 
بند اجرایی تش��كیل ش��ده است كه شامل  
»شناس��ایی اول فروردین ماه  )21 مارس( 
به عنوان روز بین المللی نوروز، اس��تقبال از 
تالش های كش��ورهایی كه نوروز را گرامی 
می دارند در جهت حفظ و توس��عه فرهنگ 
و سنت های نوروزی، تشویق سایر كشورها 
به آگاه س��ازی در مورد نوروز و سازماندهی 
مراس��می در بزرگداش��ت ن��وروز ب��ه راه 

مقتضی« است. 
درخواس��ت از كش��ورهایی ك��ه ن��وروز را 
گرام��ی می دارن��د ب��رای پژوه��ش درباره 
تاریخ و س��نت های نوروزی با هدف انتشار 
آگاه��ی در مورد می��راث ن��وروز در میان 
جامع��ه بین الملل��ی و س��رانجام دعوت از 
كش��ورهای عالقه من��د، نظام مل��ل متحد، 
كارگزاری های تخصصی ملل متحد به ویژه 
یونس��كو، صندوق ه��ا و برنامه ه��ای مل��ل 
متحد، سازمان های بین المللی و منطقه ای 
و س��ازمان های غیر دولتی برای شركت در 
مراس��م نوروزی از دیگ��ر بندهای قطعنامه 

نوروز محسوب می شود. 
این قطعنامه، عید نوروز را جشنی با ریشه 

به مناسبت سالروز ثبت جهانی نوروز در تقویم مجمع سازمان ملل متحد 

نوروز؛ نماد مهرورزی و نوع دوستی
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ایرانی برش��مرده اس��ت كه قدمتی بیش از 
س��ه هزار س��ال دارد و اینك بیش از 300 
میلیون نفر در جهان آن را گرامی می دارند. 
پیش��ینه عید نوروز در ایران به 538 سال 
پیش از میالد یعنی زمان حكومت كوروش 

بزرگ پادشاه هخامنش��ی بازمی گردد. وی 
ای��ن آیین را جش��نی ملی اعالم داش��ت و 
در هنگام��ه بهار برای گرامیداش��ت چنین 
زمان��ی، برنامه هایی برای ترفیع س��ربازان، 
پاكس��ازی مكان های همگان��ی و خانه های 

شخصی و بخشش محكومان اجرا می كرد. 
ای��ن آیی��ن در هنگامه حكوم��ت داریوش 
اول نیز در تخت جمش��ید برگزار می ش��د. 
البته سنگ نوشته های به جا مانده از دوران 
هخامنشیان نشان می دهد كه مردم در آن 

زمان با جشن های نوروز آشنا بوده اند و این 
خاندان عید نوروز را با ش��كوه بسیاری برپا 
می كرده اند. قدمت این جش��ن باستانی در 
دوره های گذش��ته و اهمیتی كه پادشاهان 
مختلف در ه��ر دوره زمانی برای این آیین 

قائ��ل بودند، س��بب ش��د تا اكن��ون نیز بر 
اهمیت برگزاری این جش��ن افزوده ش��ود 
و نوروز به عنوان می��راث ارزنده فرهنگی با 
حفظ آیین ها و س��نت های تاریخی برگزار 
شود. به ویژه اینكه این جشن جهانی اینك 
بیانگر فرهنگ غنی ایرانیان در دستیابی به 
صلح و محبت اس��ت. آیینی كه به بشریت 
می آموزد تا با رسیدن فصلی نو در هنگامه 
رس��تاخیز طبیعت، كینه ها را از یاد ببرند و 
مهرورزی و صلح را س��رلوحه زندگی خود 

قرار دهند. 
 »احم��د خطیبی« اس��تاد زب��ان و ادبیات 
فارس��ی در گفت وگ��و با پژوهش��گر گروه 
اطالع رس��انی ایرنا به مناسبت سالروز ثبت 
جهانی نوروز در مجمع سازمان ملل متحد، 
گفت: س��ازمان ملل همواره تالش می كند 
ت��ا فرهنگ، آداب و رس��وم و آثار معماری 
ملت ه��ای مختلف را بررس��ی كند، یكی از 
هدف های این س��ازمان، آشنایی ملت های 
مختلف با فرهنگ دیگر سرزمین ها است تا 
بدین ش��كل همگان بتوانند بُعدهای مثبت 
فرهنگی كش��ورها را از یكدیگر فرابگیرند. 
در این میان عید ن��وروز نیز نوعی فرهنگ 
مثبت به ش��مار م��ی رود و بیانگر فرهنگ 

غنی ایرانیان است. 
این اس��تاد زب��ان و ادبیات فارس��ی یادآور 
ش��د: نوروز تمامی ویژگی ه��ا و هدف های 
ای��ن س��ازمان همچ��ون صل��ح، آش��تی و 
فرهنگ محبت و آداب و رس��وم را با خود 
به همراه دارد. بنابراین این اندیش��ه نیز در 
س��ازمان ملل ش��كل گرفت كه آیین نوروز 
را ب��ه ثبت جهان��ی برس��انند و اكنون نیز 
جنبه های مختل��ف نوروز به تمام زبان های 
دنیا و بین المللی ترجمه ش��ده اس��ت. وی 
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درب��اره اینكه چرا س��ازمان ملل متحد روز 
ثب��ت جهانی نوروز را روز  »فرهنگ صلح« 
لقب داده اس��ت؛ بیان داش��ت: فرهنگ به 
معن��ی آیین، اندیش��ه ها و اعمال یك قوم، 
ملت و مردم یك منطقه محس��وب می شود 
كه در طول س��ال ها، ب��ا حفظ اصل خود با 
تغیی��ر و تحول هایی همراه بوده و نوروز نیز 
ش��امل تمامی این موارد است. این آیین با 
تم��ام تعریف های فرهنگی س��ازمان ملل و 
یونس��كو همخوانی دارد و به این دلیل این 
نهاد، نوروز را به عنوان فرهنگ صلح، آشتی، 

محبت و دوستی به ثبت جهانی رساند. 
احمد خطیبی با اشاره به موارد عنوان شده 
در قطعنامه ثبت ن��وروز در مجمع جهانی 
س��ازمان ملل، عنوان كرد: در این قطعنامه 
به رسم و رسوم های این جشن اشاره شده، 
مبن��ی بر اینكه در طول این س��ال ها آداب 
و رس��وم هایی به ن��وروز افزوده یا كاس��ته 
ش��ده اما اصل این آیین حفظ ش��ده است 
و پیوندی كه این جش��ن ب��ا از میان بردن 
كینه، بدی و كنار گذاشتن دشمنی دارد و 
همواره از محبت، دوستی و خوبی ها سخن 
می گوید؛ نش��ان دهنده تمامی ویژگی های 
مثبت و س��ازنده آن نه تنه��ا در ایران بلكه 
در جهان اس��ت. این س��ازمان خواستار آن 
بود تا برگزاری این جشن را در تمامی دنیا 

رواج دهد. 
ای��ن اس��تاد زب��ان و ادبی��ات فارس��ی از 
اقدام های مس��ئوالن و سازمان های جهانی 
برای بهتر شناس��اندن جشن نوروز در دنیا 
سخن گفت و تصریح كرد: شناسایی نوروز 
و برپای��ی این آیین در این دوره از س��ال با 
برگزاری كنفرانس ها، همایش ها و نوش��تن 
اثرهای��ی درب��اره این جش��ن باس��تانی از 

جمله فعالیت های صورت گرفته به وس��یله 
س��ازمان ملل متحد به ش��مار می رود. این 
نه��اد در كتاب هایی به معرف��ی فرهنگ و 
آداب و رس��وم نوروز پرداخته اما این اقدام 

اندك است و گسترده نیست. 

وی در ادامه اظهار داشت: معرفی این آیین 
با برگزاری جش��ن نوروز عالوه بر ایران در 
كشورهایی چون افغانس��تان، تاجیكستان، 
آذربایجان، ارمنس��تان و گرجستان صورت 
می پذی��رد. در ای��ران نیز اثرهای��ی درباره 

نوروز، س��فره هفت س��ین و آداب و رسوم 
این آیین نوش��ته ش��ده اما كتاب هایی كه 
درباره این عید باس��تانی نوشته شده باشد، 

بسیار اندك است. 
این��ك  ك��رد:  تصری��ح  احم��د خطیب��ی 

س��ازمان های مختلف در ای��ران در تالش 
هس��تند تا دانش��نامه ای را درب��اره نوروز 
تهیه كنن��د كه بیانگر اطالع��ات كاملی از 
نظر تاریخ��ی و اقتصادی چ��ون تاریخچه 
از  پی��ش  باش��د، گرچ��ه  آن  فرهن��گ  و 
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ای��ن كتاب های��ی چ��ون نوروزنام��ه اث��ر  
»خیام نیش��ابوری« و اثره��ای دیگر در این 
زمینه نوش��ته شده است اما هركدام از این 

آثار به یك بخ��ش از این آیین پرداخته اند 
و این كتاب ها به صورت كامل این سنت را 

معرفی نكرده اند. 

اس��تاد زبان و ادبیات فارس��ی درباره اینكه 
چه آثاری انتقال دهنده آیین نوروز هستند، 
بیان كرد: از س��ه جهت می توان این سنت 

را گس��ترش داد ك��ه از آن جمله می توان 
به نوش��تن آثاری درباره این عید باستانی، 
برگ��زاری همایش ها در داخ��ل و خارج از 

ایران و تبلیغ به وس��یله رسانه های جمعی 
اش��اره كرد و عالوه بر آن مل��ت ایران نیز 
می توانن��د با درس��ت انج��ام دادن آداب و 
رسوم جش��ن نوروز، سبب گس��ترش این 
آیین ش��وند و این گونه به جهانیان نش��ان 
دهند ك��ه عید ن��وروز از فرهنگی اصیل و 

ایرانی گرفته شده است. 
وی با اش��اره به اینكه تخت جمش��ید نیز 
می توان��د آیین باس��تانی ن��وروز را منتقل 
كند، گفت: باستان شناس��ان، تاریخ نگاران، 
جغرافیدانان و دانش��مندان علوم اجتماعی 
و مردم شناس��ی بای��د بررس��ی هایی را در 
م��ورد این اثر انجام دهند ت��ا بتوانند ثابت 
كنند كه روایت های تاریخی موجود درباره 
اینكه تخت جمشید می تواند منتقل كننده 
آیین ه��ای جش��ن نوروز باش��د، درس��ت 
محس��وب می شود یا خیر، اما هنوز این امر 
به اثبات نرس��یده و تنها در روایت ها عنوان 
شده است.  وی در پایان اظهار داشت: آیین 
نوروز رخداد ملی و باستانی به شمار می رود 
و وظیفه مس��ئوالن است تا این جشن را به 
جهانیان معرفی كنند و س��بب گس��ترش 
آیین این فرهنگ ش��وند. ن��وروز عالوه بر 
جنب��ه تاریخی و مل��ی، بُع��د مذهبی نیز 
دارد به گونه ای كه اهل بیت )ع( نیز درباره 
اهمی��ت و ارزش فرهنگی ن��وروز ایرانیان 
س��خنانی را عنوان كرده اند. مسئوالن باید 
بتوانند از دریچه ملی، تاریخی و باس��تانی 
به گس��ترش این آیین بپردازند و این گونه 
س��بب احی��ای آیی��ن باس��تانی ایرانیان و 
انتقال دادن و عم��ل كردن به آن در دیگر 
كشورها ش��وند و اگر از شاخه های دیگر به 
این موضوع نگریسته شود، مسئوالن نتیجه 

كمتری دریافت می كنند. 
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بهار سلیمانی - اوقات خوش
غـذا و سـفر مثـل فـرودگاه و هواپیمـا به هم 
مرتبط انـد! مهم نیسـت کـه قصد سـفر به کدام 
نقطـه را داریـد، بـه مقصد که برسـید خسـته و 
گرسـنه در پی جایی برای سیر کردن شکم خود 
هسـتید! اما در عین حال نیز برای تان مهم است 
کـه حتما یک یـا دو غذای معـروف آن منطقه را 

تجربه کنید. در این گزارش سـعی داریم به شما 
کمـک کنیم تا در مـورد مواد اولیـه و طرز تهیه 
غذاهای مشـهور نقـاط مختلـف دنیـا نکاتی را 
یادآور شـویم تا در سـفری به یـاد ماندنی طعم 
ماندگار غذاهـای بین المللی را تجربـه کنید و با 
فرهنگ مردم آن کشـور در زمینه غذاها آشـنا 

شویم. 

با غذاهای مشهور کشورهای مختلف دنیا آشنا شوید 

جهـانگـردی بـا دل سیـر!

تایلند، کشور غذاهایی با ادویه خاص 
بع��د از عب��ور از كش��ور هن��د، چی��ن 
و اقیانوس ه��ا ب��ه تایلن��د می رس��ید كه 
غذاهای مش��هور آن ب��ا بهترین مواداولیه 
و تكنیك ه��ای آش��پزی خاص��ی پخت��ه 
می شوند. غذاهای این كشور معموال مملو 
از س��یر و فلفل  )خصوص��ا فلفلی به نام 
موسشیت( اس��ت. دیگر مواداولیه كه در 
غذاه��ای تایلندی به كار می رود ش��امل 
آبلیمو، گش��نیز و س��نبل هندی اس��ت 
كه ب��ه خوراك ه��ای ای��ن منطقه طعم 

تایلندی می دهد. س��س ماهی افسانه ای و 
خمیر میگو پس از نمك از پر مصرف ترین 

ادویه های تایلندی هس��تند. یكی از غذاهای معروف این منطقه س��ومتامSom Tom اس��ت. این غذا كه 
بیس اصلی آن را میوه ای به نام پاپایا تش��كیل می دهد، زمانی تنها در شمال ش��رق تایلند طبخ می شد، اما 
اكنون با یكس��ری تغییرات كوچك در مقدار ادویه ها، در سراس��ر تایلند به مردم ارائه می ش��ود. این غذا 
با اس��تفاده از میوه خردش��ده پاپایا، مرغ، برنج وگوجه فرنگی به همراه ادویه جات پخته می شود و طعمی 

ترش و شیرین دارد. 
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یونان و طعم تازه ماهی های مدیترانه ای 

از زیت��ون گرفته ت��ا غذاهای دریایی مانند اختاپ��وس مواداولیه ای 
هس��تند ك��ه طعم غذاهای یونانی را تش��كیل می دهن��د و این طعم 
بس��تگی زیادی به عدم اس��تفاده از افزودنی و تازه ب��ودن مواداولیه 
دارد، خصوص��ا اگ��ر این غذاها را با نان تازه پخته ش��ده، گوجه قرمز 
و ماه��ی تازه مدیتران��ه ای بخورید. خوراك میان وع��ده روز یكی از 
مهم تری��ن وعده هاس��ت كه روی میز ه��ر یونانی حاضر اس��ت. این 
میان وعده ها ش��امل مغز غالتی مانند گردو و شیرینهاس��ت. روزهای 
جمعه و چهارش��نبه به صورت س��نتی به عنوان زمانی برای روزه  )یا 
روز بدون گوش��تخواری( در نظر گرفته می شود و گیاهخواران به این 
روز توجه ویژه ای دارند. Gyro یكی از س��اندویچ های لذیذی اس��ت 
كه یونانی ها می خورند. این غذای مشهور از گوشت گوساله، خوك یا 
مرغ درست می شود كه به صورت عمودی كباب شده و با گوجه فرنگی 
و پیاز و انواع س��س ها خورده می شود. در جنوب یونان این غذا طبق 
عادات غذایی آن منطقه با ماس��ت  و خیار س��رو می شود، اما ممكن 
اس��ت شما در س��فر خود ترجیح دهید آن را با سس گوجه فرنگی یا 

خردل بخورید. 

تایوان، کشور غذاهای خیابانی 
فلسفه آشپزی در تایوان ساده است. ساده و كم می خورید اما همیشه 
می خوری��د. غذاهای این جزیره تا حدودی ش��بیه بعضی نقاط چین و 
ژاپن اس��ت. اگر در پایتخت این كشور قدم بزنید تنها حدود 20 خیابان 
را خواهید دید كه خوراك های فوری و اس��نك در آن س��رو می ش��ود. 
تایپه یكی از شهرهایی اس��ت كه بهترین غذاهای خیابانی دنیا را دارد. 
قدیمی ترین ش��هر تایوان یعنی تاینان نیز به غذاهای خاصش مش��هور 
است. یكی از معمول ترین غذاهایی كه در دكه های بازار شب تایوان طبخ 
می شود، استینكی توفو اس��ت. معموال توریست ها به خاطر بوی تیز آن 
جذب این غذا نمی شوند و برعكس، افراد بومی عاشقش هستند. اما بهتر 

است در سفر به تایوان این غذا را امتحان كنید. 

مرغ تنوری هندی 
مس��لما در مورد غذاهای پرفلفل و ادویه هند زیاد ش��نیده اید. آنها در غذاهای 
گوشتی و گیاهی خود ادویه های متفاوتی استفاده می كنند. هیچ قاعده و قانونی 
برای اس��تفاده از ادویه در غذاهای هندی وجود ندارد و اس��تفاده از آن تا جایی 
صورت می گیرد كه غذا خوشمزه شود! ممكن است حتی به غذاهای شیرین نیز 
ادویه ه��ای خاصی اضافه  ش��ود. البته این غذاها می توانند ب��دون ادویه نیز مورد 
مص��رف قرار گیرند. دانه رازیانه یكی از گیاهانی اس��ت كه به عنوان كمك كننده 
دس��تگاه گوارش در انتهای پخت غذا به آن اضافه می شود. بریانی هندی یكی از 
معروف ترین غذاهای هند اس��ت. همچنین مرغ تنوری هم غذای پرطرفداری در 
هند است. این غذا نوعی مرغ تنوری است كه از قبل در ادویه ای به نام ماساالی 
تنوری خوابانده ش��ده كه تنور آن هم باید از خاك رس باش��د. اغلب در كنار آن 

سبزیجات، برنج یا نوعی ماست می گذارند. 
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مدیر عامل صن��دوق احیاء در جمع هیأت 
ایتالیایی بر ظرفیت منحصر به فرد بناهای 
تاریخی ایران برای ورود به چرخه بهره وری 

تاكید كرد. 
محمدرضا پوینده در نشس��ت فرصت های 
تج��اری بخش گردش��گری، بیمارس��تان، 
صنای��ع كش��اورزی و انرژی ك��ه با حضور 
هیأت ایتالیایی در تهران برگزار شد، گفت: 
 UN WTO س��ازمان جهانی جهانگردی
اعالم كرده اس��ت كه گردش��گری اقتصاد 
اول دنیا خواهد ش��د و هم اكنون 10درصد 
اقتصاد دنی��ا در حوزه اش��تغال در اختیار 

صنعت گردشگری است. 
وی در همی��ن راس��تا افزود: كش��ور ایران 
ب��ه لح��اظ تاری��خ، تم��دن و طبیعت جزو 
كشورهای مهم دنیا است و با توجه به تاریخ 
7هزار س��اله مكتوب كش��ور، ظرفیت های 
بسیار منحصر به فردی برای توسعه صنعت 

گردشگری در ایران مهیا است. 
وی ادامه داد: 29 اثر ملموس و غیرملموس 
در فهرس��ت آث��ار یونس��كو از ای��ران ب��ه 
ثب��ت رس��یده و در س��ال 2015 ح��دود 
5میلیون گردش��گر خارجی به ایران آمده  
و از كش��ورمان بازدید كرده اند. مدیرعامل 

صندوق احیا ادامه داد: برآورد 
تقریبی ابنیه تاریخی به بیش 
از یك میلیون بنا می رسد كه 
نمایانگر تاریخ ایران هستند. 
از این تعداد تاكنون 32 هزار 
اثر و بنای تاریخی از س��وی 
فرهنگی،  می��راث  س��ازمان 
صنایع دس��تی و گردشگری 
در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است. 
وی یادآور شد: مجمع جهانی 
اقتصاد در سال گذشته ایران 
را ب��ه لحاظ ش��اخص رقابت 
پذی��ری ارزان تری��ن كش��ور 
مقصد گردش��گری دانسته و 

ما در 10س��ال آینده به 400 هتل 4 یا 5 
ستاره نیاز داریم. پوینده ادامه داد: با توجه 
به شرایط پسابرجام از آمریكا، اروپا و شرق 
آس��یا گردش��گران زیادی به ایران می آیند 
و ما امیدواریم با توس��عه زیرس��اخت های 
گردش��گری این رقم ارتق��ای قابل توجهی 

داشته باشد. 
وی ب��ا تاكی��د بر اینكه صن��دوق احیا در 
س��ال 2005 از س��وی مجل��س و دولت 

ب��ه ثبت رس��یده و چه��ار نف��ر از هیأت 
وزیران عض��و هیأت امنای این موسس��ه 
هس��تند ادامه داد: از وظای��ف اصلی این 
موسس��ه واگذاری بناهای تاریخی اس��ت 
ك��ه در مالكیت دولت ق��رار دارند و این 
بناه��ا در قالب ق��رارداد م��دت معین به 

س��رمایه گذاران واگذار می ش��وند. 
وی ی��ادآور ش��د: در ش��ش ماه گذش��ته 
صندوق احیا واگذاری های موفقی را داشته 

از  س��رمایه گذاران  و  اس��ت 
س��رمایه گذاری  بس��ته های 
صندوق اس��تقبال كرده اند و 
در سه ماه آینده نیز 70 بنای 
تاریخ��ی به س��رمایه گذاران 

واگذار خواهد شد. 
اینكه  ب��ر  تاكید  ب��ا  پوینده 
واگ��ذار  تاریخ��ی  بناه��ای 
با  بهره برداری  ش��ده هنگام 
ظریب اش��غال ب��اال فعالیت 
ك��رد:  تصری��ح  می كنن��د، 
س��رمایه گذاری در بناه��ای 
تاریخ��ی درآم��د پای��دار را 
ایجاد  س��رمایه گذاران  برای 
به عن��وان  خواهدك��رد ك��ه 
مث��ال در بیان نمونه ه��ای موفق می توان 
ب��ه خانه عامری ه��ا در كاش��ان كه جزو 
20 هتل اول خاورمیانه اس��ت اشاره كرد 
كه مقصد گردش��گری است و هم اكنون با 

ظرفیت كامل فعالیت می كند. 
احی��ا  صن��دوق  هیات مدی��ره  رئی��س 
سعدالس��لطنه  تاریخی  مجموع��ه  افزود: 
و مجموع��ه خانه ه��ای چرخ��اب ی��زد، 
گراند هت��ل، كاخ شهرس��تانك، عمارت 

ش��اپوری، هتل الل��ه و هت��ل آپادانا از 
دیگ��ر بناهای��ی هس��تند ك��ه می ت��وان 

به عنوان نمونه به آنها اش��اره كرد. 
محمدرض��ا پوین��ده اف��زود: مجموعه های 
تاریخ��ی نظیر خانه ه��ای تاریخ��ی ماكو، 
كاروانس��رای كوهاب، خانه باقری ها و قلعه 
امیرمفخ��م از دیگر نمونه هایی از گس��تره 
وس��یع ظرفیت بناهای تاریخی مهیا برای 
واگذاری هس��تند ك��ه می ت��وان به عنوان 
فرصت ه��ای جدید س��رمایه گذاری به آنها 

اشاره كرد. 
و  احی��ا  صن��دوق  هیات مدی��ره  رئی��س 
بهره برداری از اماك��ن تاریخی و فرهنگی 
در پای��ان خاط��ر نش��ان ك��رد: تجرب��ه 
نش��ان می ده��د كس��انی ك��ه در ح��وزه 
س��رمایه گذاری در بناه��ای تاریخی ورود 
كرده اند به علت مناس��ب بودن ش��رایط 
اق��دام خویش راضی  از  س��رمایه گذاری، 
هس��تند و با توجه به ش��اخصه هایی نظیر 
رون��ق گردش��گری داخل��ی و پیش بینی 
س��ازمان جهانی گردش��گری برای رش��د 
قابل توجه این صنعت در ایران می توانند 
امینت خوبی را برای سرمایه گذاری خود 

رقم بزنند. 

در نشست با هیات ایتالیایی عنوان شد

 تاکید مدیر عامل صندوق احیاء 
بر ظرفیت منحصر به فرد بناهای تاریخی ایران
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معاون میراث فرهنگی، استان زنجان نیز با بیان اینكه 
میراث فرهنگی از زیرس��اخت های مهم و تاثیرگذار در 
جامعه اس��ت كه موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی 
نیز می ش��ود. تصری��ح كرد: همچنی��ن فرصت جذب 
گردش��گر و ورود ارز به كش��ور از دیگ��ر ویژگی های 

وجود میراث فرهنگی است. 
مهرداد عس��گریان گفت: برای خارج كردن موزه های 
اس��تان از یكنواختی، با هماهنگی های انجام ش��ده با 
م��وزه ملی كه یكی از موزه های »مادر« جهان اس��ت، 

204 ش��ی تاریخی به اس��تان منتقل شد كه بخشی 
از این اش��یا از جنس طال ب��وده و مربوط به دوره های 
تاریخی پیش از تاریخ، تاریخ و دوره اس��المی هستند. 
وی ادام��ه داد: عالوه بر رونمایی این اش��یای تاریخی 
كه از جنس س��فال، كاش��ی و فلز هستند متذكر شد: 
در اس��تان زنجان 1700 اثر تاریخ��ی وجود دارد كه 
نمونه های��ی از آن مانند گنبد س��لطانیه ثبت جهانی 
ش��ده و همچنین 711 اثر تاریخی استان ثبت ملی و 

12 اثر به عنوان میراث معنوی ثبت شده اند. 

مجوز راه اندازی نخستین مركز تخصصی ابریشم استان 
گلس��تان در ش��هر رامیان صادر شد. به گزارش روابط 
عموم��ی و ام��ور فرهنگی اداره كل می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری استان گلس��تان، مدیر 
كل این دس��تگاه اجرایی كه به همراه فرماندار رامیان 
از م��كان احداث ای��ن مركز بازدید ك��رد، گفت: پیرو 
پیگیری های صورت گرفت��ه و تفاهم نامه با فرمانداری 
رامیان، این مركز به زودی كار خود را آغاز خواهد كرد. 
ابراهی��م كریمی ادامه داد: با توجه به اینكه نوغانداری 
و ابریشم بافی از دیرباز تاكنون در این شهرستان رواج 
داش��ته و تولید صنایع دس��تی در این منطقه قدمت 
تاریخ��ی دارد، ای��ن مركز می تواند كمك ش��ایانی به 
بحث تولی��د، معرفی و درآمدزایی م��ردم كند. وی با 
اش��اره به این مطل��ب كه در این مرك��ز صفر تا 100 
امور مربوط به ابریش��م بافی و تولید محصوالت بعدی 
انجام می شود، افزود: این مجموعه دارای چهار فضای 
كارگاهی اس��ت كه می تواند كم��ك حال كارآموزان و 

تولیدكنندگان باشد. 

او خاطرنش��ان ك��رد: متقاضی��ان و بازدیدكنن��دگان 
می توانن��د در این مركز مراحلی همچون پرورش پیله، 
پخت، آهار و رنگرزی، ابریش��م كش��ی و نخ ریس��ی و 
بافت پارچه را دیده و یاد بگیرند. كریمی تصریح كرد: 
در فضاهای��ی دیگر كارهای تكمیل��ی همچون تبدیل 
ابریشم به البسه و محصوالت تابعه و متنوع دیگر انجام 
می پذیرد. وی با اش��اره به فضاهایی همچون كتابخانه 
و قسمت طراحی در این واحد، گفت: در این مجموعه 
15 نف��ر همكاری می كنند و هدف ش��ان كارآموزی و 

ارائه خدمات است. 
مدیركل میراث فرهنگی گلس��تان از مزایای این مركز 
به س��اماندهی عوامل تولید ابریشم و بافندگان، بهبود 
كیفیت ابریش��م و محص��والت ابریش��می، طراحی و 
بازاریابی بهتر جهت ارائه خدمات و محصوالت اش��اره 
كرد. وی خاطرنش��ان كرد: ای��ن مركز تمامی خدمات 
و ام��ور تخصص��ی مرب��وط به بح��ث ابریش��م بافی و 
نوغانداری را ارائه می دهد و می تواند مركز مهمی برای 

معرفی محصوالت كاربافان و تولیدكنندگان باشد. 

 نخستین مرکز تخصصی ابریشم گلستان
در رامیان افتتاح می شود

 موزه های زنجان
 از یکنواختی خارج می شود

اش��یای  قطع��ه  از204  رونمای��ی  آیی��ن 
تاریخی-فرهنگ��ی در موزه م��ردان نمكی 
زنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری اس��تان زنجان، یحیی رحمتی، 
مدی��ركل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان زنجان گفت: در راستای 

فرهنگی،  تاریخ��ی-  اش��یای  غنی س��ازی 
تعداد204 قلم ش��ی تاریخ��ی – فرهنگی 
ارزش��مند به اس��تان منتقل ش��ده است. 
رحمتی در مراس��م رونمایی از 204 ش��ی 
تاریخی ك��ه از موزه ملی ایران به اس��تان 
زنج��ان منتقل ش��ده اس��ت، تصریح كرد: 
این آث��ار مبی��ن تاریخ یك ملت اس��ت و 

مستنداتی از شكل گیری یك تمدن را ارائه 
می دهد. 

وی اف��زود: از مجموع 204 قطعه اش��یای 
تاریخی تعداد 80 قطعه از این آثار از جنس 
طال هستند كه مربوط به دوره های مختلف 
تاریخی همچون؛ هخامنش��ی، اس��المی و 
دوره ه��ای جدید همچون قاجار اس��ت كه 

س��بب به روز ش��دن مخاطبان و ثابت نگه 
داش��تن این مخاطبان می ش��ود، زیرا این 
اشیا و داستان ها و قصه هایی كه در پس آن 
قرار دارد، سبب غنی شدن موزه ها می شود. 
صنایع دس��تی  میراث فرهنگی،  مدی��ركل 
و گردش��گری اس��تان زنج��ان با اش��اره 
ب��ه اینكه م��وزه ای��ران باس��تان یكی از 

غنی ترین مخ��ازن تاریخی را در دنیا دارا 
اس��ت، به گون��ه ای كه مطالعه و بررس��ی 
همه این آثار نیازمند س��ال ها زمان است 
و این اش��یا ب��ا رایزنی های كارشناس��ان 
مرتبط انتخاب ش��ده و برخی از این اشیا 
ملی و برخ��ی دیگر نی��ز متعلق به حوزه 

تاریخی اس��تان زنجان هس��تند. 

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان عنوان کرد

آثار تاریخی مبین تاریخ یک ملت است
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مدیرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
آذربایجـان شـرقی گفت: در راسـتای 
اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن انقاب 
اسـامی با سازمان بهزیسـتی و بنیاد 
مستضعفان، 40 خانوار روستایی تحت 

پوشـش بهزیسـتی با دومعلول و بیشـتر در بهمن سال جاری 
صاحب مسکن شدند. 

بـه گزارش خبرنـگار ما در تبریـز، مهندس حافـظ باباپور در 
خصوص اعتبار هزینه شـده به واحد های فوق اشـاره و افزود: 
برای سـاخت این واحدها بیش از 31 میلیارد ریال هزینه شده 
اسـت. وی اظهار کرد: 14 میلیارد ریال از این هزینه به صورت 
تسـهیات قرض الحسـنه با کارمزد 5 درصد و با باز پرداخت 
15سـاله تامین شـد و مابقی هزینه به میزان 17 میلیارد ریال 
به صورت کمک باعوض دراختیار خانواده  های کم درآمد قرار 
گرفت. مدیرکل بنیاد مسـکن اسـتان یادآور شـد: 56 خانوار 
دیگر نیز جهت اخذ تسهیات و بهره مندی از مسکن  های این 

طرح روستایی به بانک  های عامل معرفی شده است. 
مهندس باباپوراضافه کرد: یکی از اساسی ترین اهداف...

در سـومین کنفرانس ملـي آموزش 
و توسعه سـرمایه انسـاني، شرکت 
فوالد مبارکـه اصفهان براي دومین 
بـار و بـا باالتریـن امتیـاز جایـزه 

سـیمین چهار ستاره تعالي آموزش و 
توسعه منابع انساني کشور را به خود اختصاص داد. تفکر 
دانش محـوري، که از ابتداي بهره برداري در فوالد مبارکه 
بنیانگـذاري شـد، بار دیگر به بار نشسـت و این شـرکت 
موفق شـد در سـومین کنفرانس ملي آموزش و توسـعه 
سرمایه انساني که در روز های دوم و سوم اسفند ماه سال 
جاري در سالن همایش  های برج میاد تهران برگزار شد، 
براي دومین بار جایزه سـیمین چهارستاره تعالي آموزش 
و توسـعه منابع انساني کشـور را با امتیاز باالتر نسبت به 
سـال قبل به خود اختصاص دهـد. این کنفرانس با حضور 
دکتـر یزدانـي معـاون وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، 
مهندس علي زرافشـان معاون وزارت آموزش و پرورش و 

اسـاتید دانشـگاه های کشـور در حوزه منابع...

40 خانوار تحت پوشش 
بهزیستی و دارای دو معلول 

صاحب مسکن شدند

فوالد مبارکه اصفهان جایزه سيمين 
چهار ستاره تعالي آموزش و توسعه 

منابع انساني کشور را کسب کرد

رئیس دادگستری استان تهران: 

ارزیابی علمی آرای قضات 
در ارتقای سمت آنان موثر خواهد بود
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رئيس دادگسترى استان تهران گفت: ارزيابى علمى آراى 
قضات در ارتقاى سمت آنان تاثير مستقيم خواهد داشت و 
با تشكيل هيات هاى مميزى آراى قضات در كنار كميسيون 
ــى آرا قضات در ارتقا سمت آنها نقش  نقل و انتقاالت، بررس
ــزايى پيدا كرده است. غالمحسين اسماعيلى در نشست  بس
ــى آموزش در جمع قضات  ــيون امور حقوقى و قضاي كميس
ــاره به اهميت ويژگى هاى نظام قضايى اسالم افزود: در  با اش
حال خدمت در عرصه قضا در نظام مقدس اسالمى هستيم 
كه از جمله شرايط و احراز اين سمت، داشتن علم در مرتبه 
و درجه عالى اجتهادى آن است كه نيازمند اشراف و تسلط 
كامل بر مقررات و ضوابط است. وى گفت: وضعيت و اوضاع 
ــك طرف و محدود  ــه و كثرت پرونده ها از ي ــرايط زمان و ش
بودن تعداد مجتهدين از ديگر سو باعث شده اكنون براساس 
ضرورت، از شرط اجتهاد كه الزمه امر قضاوت است تا حدى 
فاصله بگيريم، زيرا اگر در زمانى مجتهد به اندازه كافى نبود 
ــتقبال آنان در امر قضا به واسطه ترجيح دادن  يا با عدم اس
حضور ارزشمند آنان در ساير حوزه هاى علمى مواجه بوديم، 
ــتفاده كنيم. رئيس كل  به ناچار بتوانيم از غير مجتهدين اس
ــترى استان تهران ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم  دادگس
كه استفاده از غيرمجتهدين در امر قضا يك تنزل رتبى است 
يعنى بايد به اين سمت حركت كنيم كه قضات ما به اجتهاد 
نزديك باشند، يعنى به جاى مجتهد مطلق، مجتهد متجزى 
ــرايط نيز قضات  ــند و در اين ش يا افراد قريب االجتهاد باش
ــوان دارند را در جهت  ــالش كنند آنچه در ت ــود بايد ت موج
ــش اطالعات علمى خود به كار گيرند تا گام به گام به  افزاي

شرايط علمى و اجتهادى نزديك تر شوند. 

واقعيت موجود دستگاه قضايى با سطح انتظارات 
فاصله دارد

ــود از قضات در  ــار و توقع خ ــا بيان انتظ ــماعيلى ب اس
ــروز واقعيت  ــد: ام ــف قضايى متذكر ش ــاى مختل واحده

ــطح توقع و انتظارات فاصله  ــتگاه قضايى با س موجود دس
دارد زيرا علم و دانش قضات به رغم اينكه مجتهد نيستند، 
در سطح خوبى قرار دارد، اما عمل به اين علم با انتظارات 
واقعى منطبق نيست كه با كاربردى كردن دانش موجود 

اين نقيصه قابل رفع است. 
ــيم كه اگر عالم  ــته باش وى تاكيد كرد: بايد توجه داش

ــل نكرديم ديگر آن علم  ــديم و به آن عم به موضوعى ش
ــت و خيلى از بديهياتى كه به آن در  ارزشى نخواهد داش
ــتيم اما به آن عمل نمى شود، اگر  ــى واقف هس امر دادرس
از بين برود، ديگر پرونده هاى متعدد ايجاد نخواهد شد. 

ــه داد: آمار زياد  ــتان تهران ادام ــترى اس رئيس دادگس
ــت كه  ــه اين دليل اس ــى ب ــتگاه قضاي ــا در دس پرونده ه

ــود  ــاى متعدد ديگرى از يك پرونده ايجاد مى ش پرونده ه
ــى به ده ها پرونده مبدل  ــت يك موضوع اختالف و در نهاي
ــود كه علت اصلى آن بخشى به طرفين، بخشى به  مى ش
ــمتى نيز به نحوه تصميم گيرى  راهنمايى هاى وكال و قس
ــى و صدور آرا و دادنامه از سوى  قضات در فرآيند دادرس
ــوع با همفكرى رفع  ــاز مى گردد كه بايد اين موض آنان ب

شود. وى با بيان اينكه تمام علوم انتها ندارد و شخصى كه 
ــيده به معناى اين نيست كه به پايان  به مقام اجتهاد رس
فعاليت هاى علمى خويش نايل آمده، متذكر شد: هر عالم 
ــه در نظر بگيريد، باز  ــل و فرزانه و فرهيخته اى را ك فاض
هم مجهوالت علمى فراوانى براى وى وجود دارد كه بايد 
ــود و اين  تالش كند آن مجهوالت به معلومات تبديل ش
ــاير علوم مانند مهندسى، پزشكى، اقتصاد نيز  وضع در س

جارى و سارى است. 
ــتان تهران ادامه داد: براى  ــترى اس رئيس كل دادگس
قضات الزم است كه اين رويكرد و روحيه دانش افزايى را 
ــتمر مدنظر خود قرار دهند و در جهت ارتقاى  به طور مس

سطح علمى و تخصصى خويش همواره تالش كنند. 
ــورت مداوم با  ــوم همواره و به ص ــماعيلى افزود: عل اس
ــود كه نياز به تجزيه  موضوعات جديد علمى مواجه مى ش
ــا آن وضع را دارد  ــب ب و تحليل و آموختن دانش متناس
ــات و  ــن زاويه به موضوع نگاه كنيم اين جلس ــر از اي و اگ
ــت هاى علمى در رفع ابهامات و بررسى اين اختالف  نشس
ــا مى تواند اين مجموعه را  ــا و بحث و تبادل نظره رويه ه
ــط علمى كند و كمك موثرى خواهد  تبديل به يك محي
ــرط علمى  ــدن به آن رتبه و ش بود در جهت نزديك تر ش
اجتهاد كه الزمه شغل قضاوت است و بايد اين موضوع را 
جدى گرفته و در اين زمينه اهتمام الزم را داشته باشيم. 
در پايان اين نشست، رئيس كل دادگسترى استان تهران 
ــه از آراى صادره در بخش هاى حقوقى و كيفرى را  دو نمون
ــرد و به دقت آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.  قرائت ك
همچنين در اين جلسه تعدادى از اعضاى كميسيون به بيان 
نظرات حقوقى خود پرداختند كه در هر مورد ارشادات الزم 

از سوى رئيس كل دادگسترى استان تهران ارائه شد. 
ــات منتخب  ــور جمعى از قض ــيون با حض ــن كميس اي
واحدهاى مختلف قضايى استان و به طور ماهانه در محل 

ساختمان آموزش برگزار مى شود. 

رئيس دادگسترى استان تهران: 

ارزيابى علمى آراى قضات در ارتقاى سمت آنان موثر خواهد بود

ــودك از  ــوق ك ــيون حق ــى كنوانس ــع مل ــر مرج دبي
ــى بانك اطالعات كودكان و نوجوانان  بهره بردارى آزمايش

زير 18 سال كشور خبر داد. 
ــت: بانك اطالعات  ــنا، مظفر الوندى گف به گزارش ايس
ــون در مرحله  ــده و اكن ــان تكميل ش ــودكان و نوجوان ك

بهره بردارى آزمايشى قرار دارد. 
وى افزود: بر اين اساس، هر نهاد، سازمان يا ارگانى كه 
برنامه اى براى كودكان و نوجوانان داشته باشد يا بخواهد 

ــام دهد و از ما اطالعات بخواهد،  كارى در اين حوزه انج
اطالعات الزم را در اختيارشان قرار مى دهيم. 

ــرا بانك  ــوال كه چ ــه اين س ــخ ب ــدى در پاس الون
ــكوت خبرى كار خود را آغاز  اطالعات كودكان در س
ــتفاده از اين  ــت، گفت: ما االن در حال اس كرده اس
ــتيم كه تابلوى بزرگ  ــتيم و دنبال اين نيس بانك هس
ــيده  بزنيم و بگوييم بانك اطالعات به بهره بردارى رس

است. 

ــيون حقوق كودك خاطرنشان  دبير مرجع ملى كنوانس
ــور را كودكان زير 18 سال  كرد: 30 درصد جمعيت كش
ــال  ــكيل مى دهند و اطالعات تمامى افراد زير 18 س تش
ــخصات تحصيلى، محل سكونت، بازماندگان از  شامل مش
ــتانى در اين  ــتانى و شهرس ــل و. . . به تفكيك اس تحصي

بانك موجود است. 
الوندى در پاسخ به اين سوال كه آيا اطالعات اين بانك 
در اختيار رسانه ها قرار مى گيرد؟ افزود: قرار شده جايگاه 

ــر اطالعات را مشخص كنيم؛ زيرا در اين حوزه  قانونى نش
هم مركز آمار و هم مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك 
ــدن جايگاه قانونى،  ــخص ش ــتند و پس از مش فعال هس
ــر و  اطالعات اين بانك به صورت دوره اى و تحليلى منتش

در اختيار رسانه ها قرار مى گيرد. 
ــخ  ــيون حقوق كودك در پاس دبير مرجع ملى كنوانس
ــازمان ها و نهادها براى جمع آورى  به اين سوال كه آيا س
ــتند يا خير،  اطالعات در اين بانك، همكارى الزم را داش

ــكل خاصى وجود نداشت و  اضافه كرد: در اين زمينه مش
ــات 12 بانك اطالعاتى در حوزه هاى  هم اكنون نيز اطالع
ــب به روز  ــه به طور مرت ــردآورى كرديم ك ــف را گ مختل

مى شود. 
ــه اى خبر داد كه  ــدى همچنين از امضاى توافقنام الون
ــر بانك اطالعات  ــازمان، به عنوان اسپانس طى آن يك س
تعيين مى شود تا مشكالت و مسائل هزينه اى و بودجه اى 

اين بانك حل شود. 

دبير مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك اعالم كرد

بهره بردارى آزمايشى از بانك اطالعات كودكان زير 18 سال
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تبریز - لیال پاشائی- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
بنیاد  نامه  تفاهم  اجرای  راستای  در  گفت:  شرقی  آذربایجان 
مسکن انقالب اسالمی با سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان، 
40 خانوار روستایی تحت پوشش بهزیستی با دومعلول و بیشتر 

در بهمن سال جاری صاحب مسکن شدند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس حافظ باباپور در خصوص 
اعتبار هزینه شده به واحد های فوق اشاره و افزود: برای ساخت 
این واحدها بیش از 31 میلیارد ریال هزینه شده است. وی اظهار 
کرد: 14 میلیارد ریال از این هزینه به صورت تسهیالت قرض 
الحسنه با کارمزد 5 درصد و با باز پرداخت 15ساله تامین شد و 
مابقی هزینه به میزان 17 میلیارد ریال به صورت کمک بالعوض 
دراختیار خانواده  های کم درآمد قرار گرفت. مدیرکل بنیاد مسکن 

استان یادآور شد: 56 خانوار دیگر نیز جهت اخذ تسهیالت و 
بهره مندی از مسکن  های این طرح روستایی به بانک  های عامل 

معرفی شده است. 
بنیاد  اهداف  ترین  اساسی  از  یکی  کرد:  باباپوراضافه  مهندس 
اقشار کم درآمد  برای  مسکن در زمان حاضر ساخت مسکن 
مناطق روستایی و به ویژه تامین مسکن برای خانواده  های دارای 
دو معلول و بیشتر تحت پوشش بهزیستی است. وی تصریح 
کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی در 20 سال 
گذشته حدود 126 هزار و 645 واحد مسکونی در روستا های 
استان احداث کرده است. الزم به ذکر است آذربایجان شرقی 
با سه میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارای یک هزار و 950 
روستای باالی 20 خانوار و 762 روستای زیر 20 خانوار است 

آمار سال 1390 هجری شمسی حدود 30.7 درصد  و طبق 
جمعیت این استان در مناطق روستایی سکونت دارند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شرکت مخابرات آذربایجان غربی، قرعه کشي جشنواره قدردانی 
ازمشتریان وفاداراینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران مربوط 
به طرح بهار تا بهار در هفته دوم براي دومین بار انجام و خانم 
راحله خلیلي از شرکت مخابرات استان آذربایجان غربي برنده 
خوش شانس 250میلیون ریالي این طرح شد. در این جشنواره 
آقایان بهرام موسي زاده، ابراهیم ابراهیم پور، جواد نعمتي لک 

وحامد حاجي زاده از استان آذربایجان غربي هم برنده 5میلیون 
شدند.شایان  بهار  تا  بهار  طرح  دوم  هفته  کشي  قرعه  ریالي 
ذکر است این جشنواره به منظور قدرداني از مشترکین وفادار 
شرکت مخابرات، همزمان با بهار انقالب آغاز شده و با گذر از 
 بهار طبیعت تا بهار قرآن )روز عید سعید فطر( سال آینده ادامه 
مي یابد وهر سه شنبه به قید قرعه 2جایزه 250میلیوني ریالي 

و50 جایزه 5 میلیون ریالي، به برندگان اعطاخواهد شد. 

کنگره  چهارمین   - فالح  اسد   - تبریز 
با شرکت  برق  اتوماسیون صنعت  بین  المللی 
کارشناسان  و  محققان  مدیران،  از  تن  صدها 
ارشد صنعت برق کشور در تبریز برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، در مراسم افتتاحیه 
این کنگره که طی روز های 4 و 5 اسفند ماه 
کردی  آرش  مهندس  شد،  برگزار  تبریز  در 
پورمهدی  مهندس  توانیر،  مدیرعامل شرکت 
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، دکتر 
نجفی، شهردار کالنشهر تبریز، مدیران ارشد 

شرکت  های  مدیران  از  کثیری  جمع  توانیر، 
توزیع نیروی برق، برق منطقه ای، شرکت های 
از  چند  تنی  همراه  به  برق  تولید  مدیریت 
مدیران،  داشتند.  حضور  خارجی  میهمانان 
کارشناسان و محققان شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان شرقی نیز با حضور موثر و علمی، 
چند مقاله، تحقیق و پژوهش علمی خود را 
در این کنگره که از سوی کمیته علمی داوران 
مختلف  برنامه  های  در  بودند،  شده  پذیرفته 
 برای شرکت کنندگان ارائه دادند. طبق اعالم 

شرکت  عمومی  روابط  دفتر  مدیر  بدر،  ایرج 
این  در  شرقی  آذربایجان  برق  نیروی  توزیع 
مختلف  کارگاه  های  المللی،  بین  مهم  کنگره 
یوسف  مهندس  و  شد  برگزار  نیز  تخصصی 
سرافراز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان شرقی کرسی علمی کارگاه »سیستم 
روشن  کریم  مهندس  و  توزیع«  اتوماسیون 
این  مهندسی  و  ریزی  برنامه  معاون  میالنی، 
شرکت نیز کرسی علمی کارگاه »بومب سازی 

سیستم  های اتوماسیون« را بر عهده داشتند.

وزیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  قزوین- 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بعدازظهر سه شنبه 
در حاشیه اجالس سراسری نماز در قزوین، 
و  گفت  و  دیدار  استاندار  همتی  فریدون  با 

گو کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قزوین،علی جنتی در این 
دیدار از تالش ها، پیگیری ها و حمایت  های 
استاندار قزوین در برگزاری هرچه باشکوهتر 

اجالس نماز و نمایشگاه عطر حضور قدردانی 
کرد. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اجالس 
نماز با عنوان عطر حضور، افزود: ارائه ایده ها 
کار  نمایشگاه  این  در  نماز  دستاورد  های  و 
ارزشمندی بود که امیدوارم برای همه اقشار 

بویژه دانش آموزان مفید بوده باشد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: به اذعان 
همه استادان حوزه و دانشگاه و دست اندرکاران 
حوزه فرهنگ، ترویج فرهنگ نماز از دریچه هنر 

موثرتر است و ابزار هایی چون هنر، زمینه ساز 
سخنرانی  بود.  خواهد  دینی  فرهنگ  ترویج 
در اجالس سراسری نماز، بازدید از نمایشگاه 
عطر نماز و نشست با مدیر و کارکنان اداره کل 
برنامه  های  از جمله  ارشاد اسالمی  فرهنگ و 
علی جنتی در سفر به استان قزوین بود. بیست 
و چهارمین اجالس سراسری نماز از صبح روز 
سه شنبه با حضور برخی مسئوالن کشوری و 

لشگری در قزوین برگزار شد.

 اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی حفاری ایران از پایان حفاری و تکمیل یکصدمین 
حلقه چاه نفتی در مناطق نفتخیز جنوب با کاربست ناوگان 

عملیاتی این شرکت خبر داد. 
دکتر ناصر قلی پور در توضیح بیشتر در این باره اظهار کرد: در 
زمان حاضر 42 دکل حفاری سنگین و سبک این شرکت در 
گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب استقرار دارد. 
وی افزود: یکصدمین چاه در این حوزه یک حلقه چاه تعمیری 
تکمیلی است که با به کارگیری دستگاه حفاری 20 فتح در میدان 

نفتی شادگان در موقعیت عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون تکمیل و در مدار تولید قرار گرفت. 

قلی پور با بیان این که از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه 
امسال 158 هزار و 230 متر حفاری چاه  های نفت در مناطق 
نفتخیز جنوب به ثبت رسیده است،گفت: از مجموع چاه  های 
تکمیل شده در مناطق 37 حلقه توسعه ای، 5 حلقه توصیفی و 

58 حلقه تعمیری بوده است. 
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران توضیح 
داد: مراحل تکمیل یکصدمین حلقه چاه در مناطق نفتخیز 

عملیات  مدیریت  کارکنان  روزی  شبانه  کوشش  به  جنوب 
و 30  آغاز  ماه  تاریخ 27 دی  از  حفاری خشکی 3 شرکت 

بهمن ماه به اتمام رسید. 
وی با اشاره به تحقق 329 هزار و 268 متر حفاری چاه  های نفت 
و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور بوسیله ناوگان شرکت 
ملی حفاری ایران در 11 ماه سال جاری گفت: در این مدت با 
تالش مستمر کارکنان عملیاتی و پشتیبانی این شرکت، حفاری 
و تکمیل 169 حلقه چاه به اتمام رسید که 22 حلقه نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته افزایش دارد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- در این جلسه 
که با حضور کلیه عوامل شرکت کننده در مانور 
تعمیراتی سوم شرکت بهره برداري تولید و انتقال 
آب جنوب شرق برگزار شد، »حسین حقانی« 
دبیر جلسات اتاق فکر با عنوان این نکته که 
بزرگترین مانور تعمیراتی همزمان در هفت نقطه 
با همت کلیه همکاران به اتمام رسیده و اکنون 
گردهم آمدیم تا نقاط مثبت و منفی آن را مورد 

بررسی قرار دهیم، از کلیه حاضران درخواست 
نمایند. در  اعالم  را  نظرات خود  نقطه  تا  کرد 
ادامه »ناصر خلج کامرانی« مدیر عامل شرکت 
افزایی  اینکه هم  با اشاره به  آب جنوب شرق 
پیدا  افزایش  گذشته  مانور  چند  در  همکاران 
کرده و سهیم بودن همکاران در رسیدن به یک 
هدف مشترک، یکی از نکات برجسته و مهم این 
عملیات است، اضافه کرد: با توجه به قرار گرفتن 

در روز های پایانی سال و احتمال افزایش مصرف 
آخرین  ماه،  اسفند  در  شهری  مشترکان  آب 
مدیریت  قالب  در  جاری  سال  عملیاتی  مانور 
پیشگیری بحران و پدافند غیرعامل، برنامه ریزی 
و اجرا خواهد شد. »عبدالمحمد قنواتی« معاون 
از  تشکر  ضمن  نیز  شرکت  این  برداری  بهره 
را  عملیات  این  عطف  نقطه  همکاران،  کلیه 
در  بار  اولین  برای  که  دانست  فعالیت  هایی 

شرکت مورد اقدام واقع شد. عملیات سوم مانور 
تعمیرات و بازسازی تاسیسات در چهارم بهمن 
ماه همزمان در هفت جبهه کاری با موفقیت طی 
18 ساعت به طور همزمان توسط حوزه معاونت 
نگهداری و تعمیرات و نظارت حوزه معاونت فنی 
و مهندسی شرکت آب جنوب شرق خوزستان و 
در قالب سناریوی مدیریت پیشگیری بحران و 

پدافند غیرعامل با موفقیت اجرا شد.

گاز  شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  سنندج- 
با اشاره به اخذ 24 هزار مشترک جدید در  استان کردستان 
11ماهه سال جاری در سطح استان اظهار داشت : آمار مشترکان 
گاز طبیعی این استان به مرز 450 هزار مشترک نزدیک شد. 
سید امیر رضوی گفت: با احتساب 71 پروژه گازرسانی روستای 
افتتاح شده در دهه مبارک فجر امسال، هم اکنون تعداد 988 
روستای استان از نعمت گاز بهره مند شده اند. وی ادامه داد : 
با توجه به مرز مشترک طوالنی ایران با کشور همسایه عراق 
تعدادی زیادی از روستاها در شهرستان های مریوان، سروآباد و 
بانه در مناطق مرزی قرار دارندو باتوجه به اهمیت نقاط مرزی 
برخوردارند.  گاز  نعمت  از  شهرستان  دو  این  روستا های  اکثر 
رضوی با بیان اینکه از ابتدای شروع گازرسانی به استان همواره 
به مناطق و مرزداران غیور اعتماد و اطمینان کامل داشته و 

قرار  کار  دستور  در  مناطق  این  به  گازرسانی  همواره خدمات 
داده شده است، گفت: شرکت گاز استان کردستان در طول این 
سال ها در جهت پوشش نقاط صفر مرزی همتی مضاعف داشته 
است. مدیرعامل شرکت گاز کردستان در ادامه گفت: کردستان 
یکی از مناطق محروم و سردسیر کشور است و به همین دلیل 
گازرسانی به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی خاطر 
نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسالمی به مردم مرزنشین 
کشور و علی الخصوص استان کردستان توجه ویژ ه ای دارد و 
بایستی ما نیز سعی کنیم در راستای خدمت رسانی و گازرسانی 
به دیگر مناطقی که از نعمت گاز بهره مند نیستند، گام برداریم. 
وی افزود: با توجه اهمیت گازرسانی به شهرها و روستا های مرزی 
از 194 روستای شهرستان بانه 105 روستا، از 153 روستای 
شهرستان مریوان 67روستا و از 76 روستای شهرستان سروآباد 

57 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند و سایر روستا هایی که 
قابلیت گازرسانی دارند نیز در دست اقدام است. رضوی با اشاره 
به سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان و تاکید ایشان 
بر خدمت رسانی به مناطق محروم و گازرسانی به روستاها و 
مناطق صعب العبور، گفت: پیرو فرمایشات معظم له عملیات 
در  و  گرفت  صورت  استان  روستا های  به  گازرسانی  گسترده 
واقع این عملیات شتاب بیشتری گرفت. مدیرعامل شرکت گاز 
استان کردستان خاطرنشان کرد: مناطق کوهستانی و جنگلی از 
بسیاری از خدمات محروم بودند و به راستی که گازرسانی به این 
مناطق یک نعمت الهی است و مردم نیز از آن استقبال کردند. 
مشترکین  جزو  کردستان  استان  روستایی  جامعه  گفت:  وی 
خوش حساب ما هستند و از نظر حوادث ناشی از مصرف گاز 

طبیعی شاهدکمترین حادثه ها در مناطق روستایی بوده ایم. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی:

40 خانوار تحت پوشش بهزیستی و دارای دو معلول صاحب مسکن شدند

برنده خوش شانس ۲۵0ميليون ریالي دومين قرعه كشي جشنواره مشتریان وفادار از استان آذربایجان غربي

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان خبر داد

حضور علمی شركت توزیع نيروی برق آذربایجان شرقی در كنگره بين المللی اتوماسيون صنعت برق ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با استاندار قزوین دیدار و گفت و گو كرد 

با کاربست 42 دکل شرکت ملی حفاری ایران محقق شد؛

حفاری و تکميل یکصدمين حلقه چاه نفتی در مناطق نفتخيز جنوب

برگزاری هفتمين جلسه اتاق فکر شركت آب جنوب شرق

تعداد مشتركان گاز طبيعی استان كردستان به مرز 4۵0هزار مورد رسيد

اخبار

بسته جامع فرصت  های سرمایه گذاري 
قزوین به زودي رونمایي مي شود

فرصت  خبرنگار  قزوین- 
معاون  گنجي،  ناصر  امروز- 
مشارکت  و  سرمایه گذاري 
شهرداري قزوین گفت: تهیه و 
تنظیم بسته جامع فرصت  های 
قزوین  استان  گذاري  سرمایه 
قرار  خود  پایاني  مراحل  در 
به سرمایه گذاران  ارائه  براي  نزدیک  آینده اي  دارد و در 
معاونت  عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  خواهد  رونمایي 
سرمایه گذاري و مشارکت شهرداري قزوین، گنجي افزود: 
از  استفاده حداکثري  با هدف  بسته  این  تنظیم  و  تهیه 
تمامي ظرفیت  های اقتصادي موجود، با رویکرد توسعه 
استان صورت گرفته است. معاون سرمایه گذاري و مشارکت 
شهرداري قزوین اظهار کرد: بسته جامع فرصت های سرمایه 
گذاري با رویکرد های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، 
دستیابي به اهداف چشم انداز توسعه متوازن شهر قزوین 
را ممکن مي سازد. گنجي بیان کرد: دستگاه  های اجرایي 
و اقتصادي استان باید بانک اطالعاتي به روز شده و در 
داشته  خارجي  و  داخلي  گذاران  سرمایه  براي  دسترس 
تا از فرصت های سرمایه گذاري ایجاد شده براي  باشند 
استان  افزود:  وي  شود.  استفاده  ها  طرح  کردن  اجرایي 
قزوین با ظرفیت های  های گسترده در بخش  های مختلف 
کشور  در  سرمایه گذاري  مهم  مقاصد  از  یکي  اقتصادي 
مي باشد،بنابراین وجود ظرفیت  های ممتاز تاریخي، صنعتي، 
ورود  براي  را  مناسبي  بستر های  طبیعي  و  گردشگري، 

سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

قرعه کشی جشنواره مشتریان وفادار 
adsl2 در مخابرات گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دومین مرحله از قرعه 
کشی جشنواره سراسری مشتریان وفادار adsl2 + شرکت 
مخابرات ایران در مخابرات گلستان برگزار شد.این مراسم 
گلستان،معاون  مخابرات  مدیرعامل  با حضور شهمرادی 
تجاری، مدیر ورئیس اداره فناوری اطالعات وروسای ادارات 
حراست،بازرسی و روابط عمومی در سالن جلسات مرکز 
 ADSL2+ ولیعصر برگزار شد.جشنواره مشتریان وفادار
شرکت مخابرات ایران، به منظور قدردانی از مشتریان وفادار 
و با هدف ارتقای نام و برند خود در عرصه مشتری مداری 
همزمان با بهار انقالب آغاز شده و با گذر از بهار طبیعت تا 
بهار قرآن) روز عید سعید فطر ( سال آینده ادامه می یابد 
و طی آن هر سه شنبه، به قید قرعه 2 جایزه 250 میلیون 
ریالی و50 جایزه 5 میلیون ریالی، در سراسر کشور اعطا 

خواهد شد.

شهردار رشت خبر داد  
انعقاد توافق نامه با سپاه قدس در مورد 

احداث پارك موزه و دهکده مقاومت
رشت- خبرنگار فرصت امروز- شهردار رشت از انعقاد 
توافق نامه اي بین شهرداري رشت و سپاه قدس گیالن 
در زمینه پارک موزه دفاع مقدس و دهکده مقاومت خبر 
داد. به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بین الملل 
شهرداري رشت، دکتر سید علي ثابت قدم گفت: در جلسه 
اي با سردار محمد عبداهلل پور، فرمانده محترم سپاه قدس 
 گیالن توافق شد تا شهرداري رشت در راستاي مشارکت 
دهکده  پروژه  اجراي  براي  استان  اجرایي  دستگاه  های 
مقاومت پارک موزه دفاع مقدس تعهداتي را انجام دهد. به 
گفته او، شهرداري رشت قرار است محوطه سازي پروژه را 
به مساحت 250 هزار مترمربع انجام دهد. ثابت قدم تاکید 
کرد قرار است ورودي این پروژه هارا شهرداري احداث کند 
و آنها را با طرح پیاده روي فعلي تطبیق دهد و دسترسي 
ها به پروژه ارزیابي شود و تابلو هایي براي معرفي پروژه 
ایجاد شود.  مقدس  دفاع  موزه  پارک  و  مقاومت  دهکده 
شهردار رشت گفت: تامین مصالح سکوي رزمایش دهکده 
مقاومت را نیز شهرداري رشت برعهده گرفته است. به گفته 
 دکترثابت قدم در این جلسه توافق شد در خصوص تامین 
ماشین آالت راهسازي و ساختمان براي محوطه سازي و 
عملیات ساختماني پروژه مساعدت کند. همچنین شهرداري 
قرار است مجوز ساخت و پروانه ساختمان را براي سپاه صادر 

کند و هزینه آن به صورت تهاتري محاسبه خواهد شد.

ارزیابی ششمین دوره جایزه تعالی 
صنعت پتروشیمی در شرکت گاز 

استان سمنان
روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  سمنان- 
عمومی شرکت گاز استان سمنان ارزیابی ششمین دوره 
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با حضور ارزیابان این دوره 
در شرکت گاز استان سمنان انجام شد. علیرضا جراحی 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت : شرکت گاز 
استان سمنان طی چهار دوره برگزاری این جایزه بزرگ 
تاکنون توانسته است تقدیرنامه سطح 3 ستاره را در سال 
1393 کسب و در سال جاری نیز در سطح 4 ستاره این 
جایزه شرکت نموده است که امید آن داریم با فعالیت های 
مثبت انجام شده و تعامل بسیار خوب واحد های متولی موفق 
به کسب این سطح از جایزه شویم. بهزاد خلیلی نماینده 
مدیریت در سیستم  های تعالی شرکت گاز استان سمنان نیز 
گفت: شرکت گاز استان سمنان در راستای تقویت فرهنگ 
تعالی و به منظور ارتقای فرهنگ سازمانی در سطوح مختلف، 
حضور در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از 
ابزار های مهم در رسیدن به این اهداف دانسته و به همین 
منظور، عملکرد شرکت را در معرض ارزیابی و سنجش قرار 
داده است.بهزاد خلیلی افزود: این ارزیابی بر اساس مدل تعالی 
EFQM و با منطق رادار انجام می شود و براساس اظهارنامه 
ارسالی که سال جاری توسط مسئولین سطوح مختلف این 
شرکت تدوین شده، طی دو روز در معرض ارزیابی و سنجش 
ارزیابان اعزامی از دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 
قرار گرفت که شرکتها وسازمان های برتر این دوره ارزیابی 
نیز در مراسمی که دردوازدهم اسفندماه سال جاری درتهران 

برگزار خواهدشد، اعالم می شوند.

برگزاری کارگاه رفتار لرز های خطوط 
اصلی انتقال آب شهر زنجان

ارائه  راستای  در  امروز-  فرصت  خبرنگار  زنجان- 
دستاورد های طرح پژوهشی شرکت آبفای زنجان با عنوان 
»مطالعه میزان آسیب پذیری خطوط آب و فاضالب زنجان 
 به مثابه یک شریان حیاتی در لرزه خیزی« کارگاه یک 
به  برگزار شد.  کنفرانس شرکت  سالن  در محل  روزه ای 
گزارش دفتر روابط عمومی : در این کارگاه مجری طرح 
دکتر محمد رضا عطرچیان به همراه همکاران پروژه ضمن 
توضیح دقیق مراحل اجرایی طرح، به ارائه ی نتایج مهم 
طرح پرداختند که شامل شناسایی نقاطی از خطوط انتقال 
18 حلقه چاه شرقی زنجان، خط انتقال سد تهم و خط 
انتقال دیزج و سایان که در صورت وقوع زلزله قوی در گسل 
زنجان و گسل سلطانیه دچار خرابی کامل، ایجاد ترک و 
نشتی خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام شده در این طرح 
نزدیکترین گسل به خطوط انتقال، گسل زنجان می  باشد که 
در کمترین فاصله به چندصد متری خط تهم می  رسد. در 
هیچ نقطه ای خطوط لوله و گسل با یکدیگر طالقی نداشته و 
نیاز به بررسی اثر گسل اش بر روی خطوط نمی باشد. البته به 
دلیل نزدیکی، اثرات حوزه نزدیک گسل، بصورت یک ضریب 

افزاینده در نظر گرفته شده است.

اخبار

اهدای قفسه کتاب به کانون های 
فرهنگی هنری مساجد اسالمشهر

خبرنگار  اسالمشهر- 
در  امروز-  فرصت 
و  سال  پایانی  روز های 
سال  به  ورود  آستانه  در 
قفسه  های  جدید،اهدای 
از  بــرخی  بـه  کــتـاب 
کانون های  کتابخانه  های 

فرهنگی هنری مساجد اسالمشهر به همت اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمی صورت پذیرفت. به گزارش روابط عمومی 
با  برنامه  این  اسالمشهر،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
هدف توسعه و گسترش تجهیزات کتابخانه ای در مساجد 
شهرستان و تخصصی شدن منابع مطالعاتی و کمک به 
رشد و ارتقای فرهنگ مطالعه انجام پذیرفت. گفتنی است: 
مستقر  معصوم)س(  چهارده  کتابخانه  های  طرح  این  در 
در کانون چهارده معصوم )س(، المهدی )عج( مستقردر 
کانون انصار المهدی )عج(، کوثر مستقر در کانون انتظار 
سبز، شهید آوینی مستقر در کانون الزهرا)س( و اندیشه 
مستقر در کانون شهید باهنر مجهز به قفسه  های کتاب 
شده و فضای مطالعاتی خود را گسترش بخشیدند. شایان 
ذکر است: شهرستان اسالمشهر دارای 50 کانون فرهنگی 
هنری فعال می باشد که به فعالیت  های متنوع فرهنگی 

هنری در حوزه  های مختلف می پردازند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:
شعار »آب و مشاغل« به عنوان شعار 
روز جهانی آب در سال 2016 اعالم شد

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
عامل  مدیر  گلستان،  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی 
این شرکت با گرامیداشت دوم فروردین روز جهانی آب 
خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش و اهمیت آب و نقش 
انسانها،  ویژه  به  زنده  موجودات  زندگی  در  آن  حیاتی 
سازمان ملل متحد توجه ویژه ای به بخش آب داشته و 
بیست و دوم مارس برابر با دوم فروردین سال شمسی را به 
عنوان روز جهانی آب نامیده است که امسال با شعار »آب 
و مشاغل« به استقبال آن می رویم.مهندس علی نظری 
با اشاره به این که سازمان ملل متحد هر سال شعاری را 
برای روز جهانی آب تعیین می نماید گفت: شعار »آب و 
مشاغل« نشان می دهد که کمیت و کیفیت آب می تواند 
زندگی و معیشت را تغییر دهد و در تبدیل جوامع و اقتصاد 
نقش دارد.وی افزود: روز جهانی آب برای اولین بار در سال 
1992 در بیست و یکمین نشست کنفرانس محیط زیست 
و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو برزیل مطرح 
شد و در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در 
راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان 
روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده 
و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس ها 
و سمینارها در گرامیداشت آن بکوشند. وی تصریح کرد: 
از سال 1993، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل 
حیاتی و حساس آن زمان برگزیده می شود تا فعالیت  های 
جامعه بر پایه آن شعار شکل گیرد.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان در ادامه خواستار توجه بیشتر مردم به 
مصرف بهینه آب با توجه به دشواری دسترسی به منابع آب 
سالم براي شرب و همچنین براي مصارف کشاورزي شد و 
افزود: در مقابل؛ کاهش هدررفت آب دربخش کشاورزی، 
مدیریت مصرف بهینه آب، افزایش آگاهی بخشی بین آحاد 
جامعه، توسعه پژوهش و فناوري ها و بهره گیري از طرح های 
نوآورانه و مبتکرانه و تسریع در اجراي پروژه  های توسعه اي 
آب با استفاده از روش  های نوین اموری هستند که همواره 

از دغدغه  های مسئوالن صنعت آب می باشد.

73 جایگاه CNG فعال جهت 
رفاه حال همشهریان و مسافران 

نوروزی در استان کرمان
شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرمان- 
گاز استان کرمان از راه اندازی و بهره برداری 73 جایگاه 
سی.ان.جی تا پایان بهمن ماه سالجاری در استان خبر داد 
و گفت : سعی مسئوالن در این نظام خدمت رسانی به 
مردم است چون هدف اصلی این انقالب که با رهبری  های 
پیامبر گونه امام راحل به پیروزی رسید، چیزی جز خدمت 
کردن به مردم نبوده است. مهندس محمد علی ودیعتی در 
ادامه گفت : راه اندازی و بهره برداری73 جایگاه فعال در 
استان نشان از تالش و کوشش مهندسان و کارکنان این 
مجموعه و پیگیری های دولت تدبیر و امید است که در 
جهت افزایش سطح رفاه جامعه و افزایش ترجیح مردم 
رفاهی  امکانات  واسطه  به  سی.ان.جی  از  استفاده  برای 
مناسب و در دسترس و ارزان بودن این سوخت صورت 
گرفته است.ایشان همچنین از افزایش 11 درصدی مصرف 
گاز در جایگاه های استان نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل خبر داد و تصریح کرد: بر اساس آمار  های به دست 
آمده در کل استان پهناور کرمان، در بهمن ماه مصرف گاز 
در جایگاه های CNG 13میلیون متر مکعب بوده است 
که حاکی از استقبال و جایگزینی گاز به جای بنزین است. 
سوخت CNG از جمله سوخت های تمیز تلقی می شود 
در نتیجه استفاده از آن بیشتر رایج است.مدیر عامل شرکت 
گاز استان کرمان در خاتمه افزود : با امید به خداوند متعال 
و آرزوی سفری خوش برای  هموطنان عزیز ؛ در سال 
آتی با تالش و پشتکار کارکنان این مجموعه و تخصیص 
بودجه مناسب بتوانیم جایگاه های سوخت سی ان جی 
بیشتری را در سراسر استان راه اندازی نموده ونظارت کافی 
بر جایگاه های فوق استان شود تا بسیاری از مشکالت حل 

شود و به نحوی خدمتگزار این مرزوبوم باشیم.

 کاشت 360 نفر نخل 
در جزیره قشم

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور شهری 
سازمان منطقه آزاد قشم از عملیات کاشت 360 نفر نخل در 
نقاط مختلف جزیه قشم خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
منطقه آزاد قشم، شریف شریفی نژاد گفت: کاشت نخل 
در سطح جزیره قشم به دستور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد و پیگیری معاونت فنی و زیربنایی این سازمان و با 
انجام مطالعات فنی،شناسایی وجانمایی مکان های مناسب 
توسط کارشناسان فضای سبزاین مدیریت، انجام شد. وی 
با اشاره به اینکه کاشت نخل در نقاط مختلف جزیره به 
ویژه روستاها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، افزود: 
کاشت نخل در جزیره قشم با توجه به سازگاری، زیبایی و 
نمای بصری ویژه این درختان در دستور کار مدیریت امور 
شهری قرار گرفته است. به گفته مدیر امور شهری سازمان 
منطقه آزاد قشم، درخت نخل به عنوان یک نماد، ریشه 
درفرهنگ وسنن اهالی جنوب کشور داشته و توسعه آن 
نقش مهمی در افزایش زیبایی جزیره قشم دارد. شریفی نژاد 
یادآور شد: درختان نخل کاشته شده در سطح جزیره به 
عنوان مرغوب ترین و باکیفیت ترین گونه ها برای توسعه 
فضای سبز، ازباغات استان بوشهرتهیه شده است. جزیره 
قشم با داشتن آب و هوای کامال بهاری در فصل زمستان، 
اقصی  از  که  است  گردشگرانی  انبوه  میزبان  ساله  همه 
نقاط میهن اسالمی و کشور های خارجی به ویژه در ایام 
تعطیالت پایان سال با هدف استفاده از آب و هوا، سواحل 
زیبا، سایت  های ویژه گردشگری، بازار مناسب خرید، غذای 
خوشمزه بومیان با استفاده از انواع ماهیان جنوب کشور و 
مهمتر از همه میهمان نوازی و میهمان دوستی مردم این 

منطقه، به این جزیره در جنوب ایران سفر می کنند.

در  امروز-  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
سومین کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمایه 
براي  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  انساني، 
دومین بار و با باالترین امتیاز جایزه سیمین 
منابع  توسعه  و  آموزش  تعالي  ستاره  چهار 
انساني کشور را به خود اختصاص داد. تفکر 
دانش محوري، که از ابتداي بهره برداري در فوالد 
مبارکه بنیانگذاري شد، بار دیگر به بار نشست 
و این شرکت موفق شد در سومین کنفرانس 
انساني که در  ملي آموزش و توسعه سرمایه 
روز های دوم و سوم اسفند ماه سال جاري در 
سالن همایش  های برج میالد تهران برگزار شد، 
براي دومین بار جایزه سیمین چهارستاره تعالي 
آموزش و توسعه منابع انساني کشور را با امتیاز 
اختصاص  به خود  قبل  به سال  باالتر نسبت 
یزداني  دکتر  حضور  با  کنفرانس  این  دهد. 
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس 
علي زرافشان معاون وزارت آموزش و پرورش 
منابع  حوزه  در  کشور  دانشگاه های  اساتید  و 
انساني، اعضاي هیات مدیره و هیات مؤسس 
انجمن آموزش و توسعه منابع انساني کشور، 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  وابسته 
جمعي از خبرگان، مدیران و کارشناسان این 
حوزه، برخي از ارزیابان جایزه تعالي آموزش و 
توسعه و تعدادي از مدیران آموزش و توسعه 
منابع انساني شرکت ها و سازمان  های کشور 
برگزار شد. دکتر ایرج سلطاني مدیر آموزش و 
توسعه منابع انساني شرکت فوالد مبارکه ضمن 

تائید این خبر گفت: جایزه ملي تعالي آموزش و 
توسعه سرمایه انساني با الگوبرداري از مدل  های 
تعالي آموزش جهان تراز، طي فرآیند تدوین 
اظهارنامه، انجام فرآیند ارزیابي در محل شرکت، 
ویزیت( و جمع بندي  از محل )سایت  بازدید 
نتایج، تدوین و بومي شد که ن هایتاً با توجه 
به ارزیابي های انجام شده، شرکت فوالد مبارکه 
در بین شرکت های حضور یافته براي دریافت 
جایزه تعالي با کسب باالترین امتیاز نسبت به 
سایر سازمان ها موفق به اخذ دومین جایزه 
توسعه  و  آموزش  تعالي  چهارستاره  سیمین 

منابع انساني کشور شد. 
جایزه  ارزیابي  در  شرکت  حضور  دالیل  وي 

تعالي آموزش و توسعه را کمک به سرآمدي 
مدل جایزه مذکور در سطح کشور در راستاي 
مسئولیت های اجتماعي شرکت نام برد و گفت: 
با توجه به پیشتازي فوالد مبارکه در مدل های 
سرآمدي و همچنین با نظر به این که جهت 
گیري مدل تعالي سازماني در راستاي طراحي 
مدل های حرف های، در حال شکل گیري است، 
بنابراین باید مدل های تخصصي )بخشي( براي 
سازماني  تعالي  مدل  معیار های  از  کدام  هر 
با  سازگاري  بتوان  تا  تدوین   )EFQM(
مدل های جدید تعالي را فراهم کرد. سلطاني 
تصریح کرد: از آنجایي که مباني و چارچوب 
مبارکه  فوالد  در شرکت  آموزش  تعالي  مدل 

طي سالیان گذشته پیاده سازي و به روز شده 
و همواره با توجه به بازخورد های اخذ شده در 
کل فرآیند آموزش بهبود های مناسبي صورت 
گرفته است این شرکت براي پیاده سازي مدل، 
چالش خاصي را پیش رو نداشته است. سلطانی 
جایزه  ارزیابي  در  مبارکه  فوالد  افزود: حضور 
ملي تعالي آموزش و توسعه منابع انساني ایران، 
حاکي از سیستم آموزشي جامع در شرکت و 
توجه به مقوله آموزش است و در رویکرد جدید، 
آموزش ها هدفمند و متناسب با شغل برقرار 
شد که بازتاب آن کاهش آمار حوادث، افزایش 
نهایت  تولید، رضایت مشتریان و در  کیفیت 

اثربخشي خوب آموزش است.
در همین رابطه فرزاد ارزاني معاون تکنولوژي 
فوالد مبارکه نیز در این خصوص با اشاره به 
در  تاکنون  ساخت  دوران  از  شرکت  رویکرد 
خصوص توجه به مقوله آموزش گفت: در این 
دوره با توجه به رویکرد مدیریت عالي شرکت 
براي آموزش کارکنان، قراردادي با یک شرکت 
آموزش های  با  کارکنان  و  شد  بسته  اروپایي 
داخل و خارج از شرکت باعث پیشبرد طرح  های 
دوران ساخت و رسیدن به ظرفیت اسمي تولید 
در زمان زودتر از زمان پیش بیني شدند و از 
توجه  مورد  آموزش  مقوله  تاکنون  زمان  آن 
ویژه مدیریت عالي شرکت قرار گرفته است و 
دستاورد های خوبي در تحقق اهداف شرکت و 
کمک به استقرار رویکرد مدیریت دانش داشته 

است.

براي دومین بار و با باالترین امتیاز
فوالد مباركه اصفهان جایزه سيمين چهار ستاره تعالي آموزش و توسعه منابع انساني كشور را كسب كرد
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