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آیا از رفتن به مراکز خرید همیشگی، 
و فروشـگاه های تکراری  بوتیک ها 
خسته شده اید؟ خب برای رهایی از 

این همه تکرار با ما همراه باشـید تا به سراغ بهترین مراکز 
خرید در سراسـر دنیا برویم و ببینیـم در جاهای دیگر دنیا 
بازارها چگونه هسـتند و کجا بهترین فروشگاه ها، بوتیک ها 
و حراجی هـا را می توان پیدا کرد. امـا به جای اینکه فقط به 
یک برند خاص یا فروشـگاه واحد بپردازیم، سـعی می کنیم 
به سراغ شـهرهایی برویم که هر کدام برای فروش محصول 

خاص و فروشـگاه ها و پاساژهای شـان شهرت دارند. 
برای جمع آوری این فهرست، ویژگی های مختلفی...

عملیات میدانی بررسـی و شناسایی 
شیرین  قصر  منطقه  باستان شناسـی 
و گیالنغرب در محدوده اجرای طرح 
گرمسـیری به شناسـایی 70محوطه 

باسـتانی مربوط به دوره پارینه سنگی و نوسنگی تا ساسانی 
منجر شد که برخی از آنها تخریب شده اند.   به گزارش روابط 

عمومـی پژوهشـگاه میراث فرهنگـی و گردشـگری، 
پیمان منصوری، سرپرسـت گروه باستان شناسـی...

 بهترین شهرهای دنیا
برای خرید

شناسایی 70 محوطه باستانی 
در قصر شیرین و گیالنغرب
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زیباترین آسیاب های آبی ایران
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در میان س��ازه های آبی، آس��یاب ها یکی از 
پیشرفته ترین بناهای زمان خود هستند که 
اساس کار آنها بهره گیری از انرژی پتانسیل 
آب بوده اس��ت. این س��اختمان ها اغلب در 
مسیر نهرها و جوی ها ایجاد شده اند. فضای 
اصل��ی آس��یاب ها در دل زمی��ن قرار دارد و 
بخش نمایان آن اندک اس��ت و به نورگیر ها 
و ورودی ها محدود می ش��ود. در گوش��ه و 
کنار ایران، آس��یاب های فراوانی از دوره  های 
مختلف تاریخی به جا مانده است که برخی از 
آنها به وسیله نیروی حیوانات کار می کردند، 
برخی با نیروی باد و برخی نیز با نیروی آب 

به حرکت می افتادند. 
آسیاب آبی شوشتر

نمون��ه کام��ل و بزرگ��ی از ب��ه کارگی��ری 
نی��روی آب ب��رای چرخاندن آس��یاب ها را 
می توان در مجموعه آس��یاب ها و آبشارهای 
شوشتر مش��اهده کرد. آسیاب های شوشتر 
با 1700س��ال قدمت تجلی گاه هنر ایرانیان 
در اس��تفاده از توان آب درمیان 57 پدیده 
ش��گفت انگیز بازمان��ده از فرهنگ بش��ری 
اس��ت که به عنوان نخس��تین میراث جهانی 
از سوی یونسکو ارزش گذاری شده است. بنا 
بر اعتقاد کارشناس��ان بین المللی، سازه های 
آبی تاریخی شوشتر دارای ارزش های جهانی 
و متعلق به کل بشریت است. می توان گفت 
این آثار شناسنامه مهندسی آب ایران است. 
ای��ن محوط��ه مجموعه ای از س��د، تونل ها، 
کانال های فرعی و آسیاب های آبی است که 

به صورت ی��ک مجموعه صنعتی- اقتصادی 
ب��وده و جزئی از مجموعه بزرگ س��ازه های 
آبی شوشتر است که در کتب تاریخی مکرر 

به آن اشاره شده است. 
آسیاب آبی اشکذر

این موضوع که در دل کویری خشک و بی آب 

آس��یابی ساخته شده که نیروی محرکه آن 
آب باشد، امری شگفت انگیز به شمار می رود. 
اگر می خواهید تنها آس��یاب آبی جهان در 

دل کویر را ببینید باید کوله بار س��فر را به 
استان یزد و کویر مرکزی ایران ببندید و از 
آسیاب آبی اشکذر دیدن کنید. این آسیاب 
در حاشیه غربی کویر یزد و در ضلع جنوب 
شرقی در 20کیلومتری شهر یزد در امتداد 
مس��یر جاده اصلی رس��تاق که اشکذر را به 
بندر آباد و روستاهای مجاور متصل می کند، 
قرار دارد. وقتی به این منطقه رسیدید انتظار 
دیدن یک رود و آس��یابی با پره های بزرگ 
نداش��ته باشید. در حقیقت شما روی سطح 
زمی��ن هیچ چیزی نمی بینی��د؛ چراکه کل 
مجموعه آس��یاب در زی��ر زمین قرار گرفته 
اس��ت و آب مورد نیاز این آس��یاب آبی به 
وسیله قنات و آب جاری شده در آن تامین 

می شود. 
ای��ن موض��وع خ��ود ب��ه تنهایی ش��گفتی 
دیدن این مجموعه را برای هر گردش��گری 
دوچن��دان می کن��د. در حقیقت تنها چیزی 
که شما از ساختمان این آسیاب روی سطح 
زمین مش��اهده می کنید یک دروازه طاقدار 
آجری است که شما را به عمق زیرین کویر 
هدایت می کند. مجموعه اصلی آس��یاب در 
عم��ق هفت مت��ری زمین احداث ش��د که 
برای رسیدن به آن باید از داالنی شیب دار 
بگذرید. آس��یاب آبی اش��کذر از بزرگ ترین 
آس��یاب های ایران اس��ت که متعلق به دوره 
صفویه بوده و زمانی با آب قنات، سنگ های 
آن با قدرت تمام می چرخیده اس��ت. سقف 
و مقرنس کاری های بنا با نقوش هندسی از 

زیباترین آسیاب های آبی ایران



3  www.forsatnet.ir سفروگردشگری ضمیمه شمــاره  464ضمیمه شمــاره  464 سه شنبه 18 اسفند 1394سه شنبه 18 اسفند 1394

ابتکارهای معماری کهن ایرانی است. 
آجر تنها مصالح ساختمانی این بنای 
دیدنی است. آسیاب آبی اشکذر یکی 
از 10 آس��یاب ثبتی اس��تان یزد به 
حس��اب می آید. جالب ترین نکته در 
م��ورد این بنا، اختالف دمای داخل 
آسیاب با فضای داغ و گرم بیرون آن 
اس��ت. این آسیاب متاسفانه به علت 
خشک شدن آب قنات از کار افتاده 

و به کلی متروکه شده است. 
آسیاب آبی دزفول

این آس��یاب یکی از آثار ارزش��مند 
تاریخی شهرس��تان دزفول به شمار 
م��ی رود. این آس��یاب ها از مصالحی 
چ��ون قلوه س��نگ رودخانه ای، آجر 
و مالت س��اروج س��اخته ش��ده اند. 

ش��کل معماری آس��یاب ها برگرفته 
از سبک معماری بومی شهر دزفول 
ب��وده و به صورت ی��ک مجموعه به 
هم پیوس��ته ساخته شده که به هم 

مرتبط هستند. 
آسیاب آبی اردکان

آسیاب آبی اردکان بنایی است همانند 
پاکن��ه ی��ا پایاب که تا عمق زمین و تا 
محل عبور آب قنات اردکان راه دارد. 
استفاده کنندگان از آسیاب پس از طی 
حدود 30 پله به محلی می رسند که 
دو سنگ آسیاب قرار دارد. این محل 
در عمق هشت متری زمین است که 
نیروی آب، توربین چوبی را به چرخش 
در می آورد و نیروی حاصله به سنگ 
آس��یاب منتقل ش��ده و گندم را آرد 

می کرده است. 
آسیاب آبی کوهبنان 

آسیاب های هشت گانه آبی کوهبنان 
یک��ی از ش��اخص ترین آث��ار تاریخی 
ایران هس��تند که نش��ان از خالقیت 
مردمان کوهبنان و قدرت درک و فهم 
ایرانیان دارد. سلسله آسیاب های آبی 
هشت گانه در شمال شهر کوهبنان قرار 
گرفته اند. هشت آسیاب که به صورت 
متوالی و پش��ت سر هم ساخته شده 
و ه��ر کدام ب��ه نام صاحب آن نامیده 
می ش��وند. آب این آسیاب ها از قنات 
گرفته می شود و در کنار این آسیاب ها 
درخت��ان تنومند چنار وجود دارد که 
فضایی مشجر و زیبا را به وجود آورده 
است. مکانی مناسب و حیرت انگیز با 
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طنی��ن زیبای آب که باعث آرامش و 
آسایش مسافران می شود. قدمت این 
آسیاب را بیش از 1000 سال می دانند. 

آسیاب آبی رباط کریم 
آس��یاب آب��ی رب��اط کری��م یکی از 
منحصر ب��ه فردترین آس��یاب های 
ته��ران از نظ��ر معماری و وس��عت 
ب��وده و در ص��ورت تغیی��ر کاربری 
می تواند س��ند زن��ده ای از چگونگی 
نح��وه آبیاری و انتقال آب به اراضی 
در دوره قاجار باش��د. از سوی دیگر 
عامل موثری در جذب گردش��گر به 
شهرس��تان رب��اط کریم اس��ت. این 
آس��یاب دارای تزیین��ات آجرکاری 
بس��یار هنرمندان��ه و منحص��ر بفرد 
اس��ت. قس��مت های عمده این بنا از 
دیواره��ا گرفته تا ط��اق و قوس ها، 
فض��ای مرکزی، دیوار مخزن ذخیره 

آب و تزیین��ات آج��ر کاری را در 
بر می گیرد. از خش��ت در پوش��ش 
س��قف ها یا طاق های درگاه ورودی 
و در بخش ه��ای مح��دودی از دیوار 
بیرونی آسیاب استفاده می کردند. 

آسیاب آبی بشرویه
در س��مت غرب بش��رویه و در مسیر 
قن��ات ای��ن ش��هر پنج آس��یاب قرار 
دارد که به آس��یاب های اول تا پنجم 
مشهور اس��ت. هیچ کتیبه و مدرکی 
مبنی بر تاریخ س��اخت این آسیاب ها 
در دست نیست. این آسیاب ها دارای 
قدمتی 400س��اله  هستند. زمانی که 
سخن از آسیاب به میان می آید تصور 
می ش��ود که آسیابی است با پره های 
بزرگ که آب رودخانه ای عظیم آن را 
به حرکت در می آورد ولی ش��گفتی و 
جذابیت آسیاب های بشرویه این است 

که تمام این آسیاب ها در زیرزمین قرار 
گرفته اند. آب قنات از باالی این آسیاب 
با شیبی تند می آید و توربین چوبی را 

به حرکت در می آورد. 
آسیاب آبی کریکی

آس��یاب کریکی یکی از آسیاب های 
مش��هور شهرستان بستک در غرب 
اس��تان هرم��زگان  اس��ت. آس��یاب 
کریک��ی یک��ی از آث��ار تاریخی و از 
نق��اط دیدنی اس��تان هرمزگان در 
جن��وب ایران به ش��مار می رود. این 
آسیاب دو سنگ گرد و مسطح روی 
هم قرار گرفته و س��نگ پایینی در 
میان میله آهنی یا چوبین از سوراخ 
میان س��نگ پایینی عبور می کند و 
سنگ زیرین با نیروی آب می چرخد 
و دانه های��ی مانند جو و گندم و... را 

خرد و به آرد تبدیل می کند. 
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آی��ا از رفتن ب��ه مراکز خری��د همیش��گی، بوتیک ها و 
فروش��گاه های تکراری خس��ته ش��ده اید؟ خ��ب برای 
رهایی از این همه تکرار با ما همراه باش��ید تا به س��راغ 
بهترین مراکز خرید در سراس��ر دنیا برویم و ببینیم در 
جاهای دیگر دنیا بازارها چگونه هس��تند و کجا بهترین 
فروش��گاه ها، بوتیک ها و حراجی ها را می توان پیدا کرد. 
ام��ا به جای اینکه فقط به یک برند خاص یا فروش��گاه 
واحد بپردازیم، سعی می کنیم به سراغ شهرهایی برویم 
که هر کدام برای فروش محصول خاص و فروش��گاه ها 
و پاساژهای ش��ان ش��هرت دارند. ب��رای جمع آوری این 

فهرس��ت، ویژگی های مختلفی همچون تنوع، فرهنگ، 
مکان و ارزان یا گران بودن را مدنظر می گیریم. 

سیاتل
شهر س��یاتل برای قهوه های بس��یار عالی جزو بهترین 
ش��هرها برای خرید دس��ته بندی شده اس��ت. این شهر 
با داش��تن فروش��گاه های زنجی��ره ای مختلف همچون 
مغازه های مس��تقل و کتاب فروش��ی های دنج بهترین 
م��کان برای خرید اس��ت. فروش��گاه های این ش��هر از 
همس��ایگانش متفاوت است. تقاطع خیابان پاین و بلوار 
پنج��م بهترین مکان برای آغاز خرید هس��تند. در این 

بهترین شهرهای دنیا برای خرید
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مکان فروش��گاه های محلی مختلفی ق��رار دارند. برای 
تهیه س��وغاتی و محصوالت قشنگ و کم بها، بهتر است 
ب��ه بازار پی��ک پلیس بروید. برای خرید صنایع دس��تی 
می توانی��د به فریمونت و بازار نزدی��ک آن یعنی باالرد 
بروید. در هر دو بازار، لوازم قدیمی، عتیقه و گالری های 

هنری بسیاری می توانید پیدا کنید. 
توکیو

توکیو هر نوع بازاری که بخواهید، از فروشگاه های بزرگ 
لوازم الکترونیک گرفت��ه تا برندهای ارزان و گران مد را 
می توانید پیدا کنید. البته باید مد نظر داش��ته باش��ید 
ک��ه با یک بار س��فر کردن به این ش��هر زیبا نمی توانید 
زب��ان عجی��ب آنها را یاد بگیرید و با فروش��نده ها س��ر 
قیمت چانه بزنید. بنابراین بهتر اس��ت پیش از س��فر به 
آنج��ا، برای خود تعیین کنید دقیقا دنبال چه هس��تید. 

اگر دنبال مراکز فروش محصوالت صنعت مد هس��تید، 
بای��د به دنبال تابل��وی گینزا بگردی��د. در این محدوده 
برندهایی همچون ش��انل و کارتیه را می توانید در کنار 
برندهای ناش��ناخته تری همچون ماتسویا و هانکیو پیدا 
کنی��د. البته اگ��ر برند مورد نظر خ��ود را در گینزا پیدا 
نکردید، می توانید به اوموتس��اندو، پاساژ شش طبقه ای 
بروید که فروش��گاه های مس��تقل و برندهایی همچون 
هری وینس��تون و س��نت لورن را در خ��ود دارد. برای 
داش��تن خریده��ای عالی با پول ک��م و جنس خوب به 
هاراج��وکا بروید. در آنجا مغازه های متنوعی وجود دارد. 
برای اینکه بتوانید با بودجه کم خرید خوبی هم داش��ته 
باش��ید می توانید به بازارچه آمیوک��و بروید. این منطقه 
در واقع بازار دس��تفروش ها و مملو از ادویه فروشی های 
خوش رنگ، پوشاک و کفش ها با قیمت های پایین است. 
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لس آنجلس
هنگام زمس��تان در ای��االت متحده که هم��ه از دمای 
بس��یار س��رد هوا می لرزند، لس آنجلس ب��ا آب و هوای 
گرم، بلوارهای خشک و ش��ن های درخشان، خریداران 
را به س��وی خ��ود جذب می کند. در حالی که دوس��ت 
دارید با خرید از یکی از ش��یک ترین برندهای پوش��اک 
ب��ه ن��ام رودئو درایو کی��ف پولتان را خال��ی کنید یا از 
دیگر فروش��گاه های لوکس این ش��هر خرید کنید، باید 
بدانید لس آنجلس برای فروش انواع محصوالت مختلف 
ش��هرت دارد. برای پیدا کردن اجن��اس عجیب و بهره 
بردن از تخفیف های خوب باید به هالیوود غربی بروید؛ 
جایی که در خیابان های س��ان س��ت و سوم غربی آن 
مغازه های ش��یک متع��ددی قرار دارد. ب��رای دیدن از 
فروشگاه هایی که به سبک نیویورک ساخته شده اند نیز 

باید به پاسادنای قدیمی بروید. 

پاریس
پاری��س مرکز طراحان مد، لباس و بوتیک های بس��یار 
زیب��ا اس��ت. وقتی ب��ا جیب پ��ر وارد خیابان مش��هور 
شانزه لیزه می شوید، برندهای مشهوری همچون شانل، 
لوئی��س ویتون، دیور و غی��ره را می توانید ببینید. بیش 
از هم��ه، زمانی از خرید در این ش��هر لذت خواهید برد 
که به خیابان شش��م بروید. زیرا در آنجا فروش��گاه های 
متنوعی با قیمت های مناس��ب وجود دارد. اگر به دنبال 
خیاطی ه��ای زنانه خ��وب می گردید، به خیابان س��وم 
بروید. در آنجا می توانید لباس های برش خورده زیبایی 
در فروش��گاه های مختلف همچون مرس��ی پیدا کنید. 
اگر نخس��تین بار اس��ت که به پاریس سفر می کنید، به 
لس هالس که یک مرکز خرید زیرزمینی است حتما سر 
بزنی��د، در آنجا فروش��گاه ها و کافه های مختلفی وجود 

دارد. 
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نیویورک سیتی
ب��ه هیچ وج��ه عجیب نیس��ت که ش��هر 
ب��زرگ نیویورک ک��ه بی��ش از 8میلیون 
دارد،  ش��هرداری  پنج منطق��ه  و  س��کنه 
در فهرس��ت بهتری��ن مناط��ق خرید دنیا 

قرار بگیرد. فروش��گاه های بس��یار شیک، 
بازاره��ای ش��لوغ، بوتیک ه��ای کوچ��ک 
خیاب��ان مش��هور منهت��ن که هم��ه چیز 
ب��رای خری��د محص��والت  می فروش��ند. 
برنده��ای مختلف و لذت بردن از ویترین 

مغازه ها می توانید قدم زنان به بلوار پنجم 
بین خیابان های 34 و 59 بروید. در آنجا 
موسس��ه هایی همچون تیفانی، برگدورف 
گودمن و س��اکس را پی��دا خواهید کرد. 
اگر می خواهید جایی ب��رای خرید بروید 

که با بودجه ش��ما هماهنگی داشته باشد، 
سعی کنید از فروش��گاه های مستقلی که 
با خرده فروش های محلی همکاری دارند، 
در س��وهو دیدن کنید. اگ��ر می خواهید 
خرید ارزانی داشته باش��ید، می توانید به 

نولیت��ا بروید. برای خرید ل��وازم ارزان و 
قش��نگ و خرده ریزه های جال��ب نیز بهتر 

اس��ت به ان دبلیو چیناتو بروید. 
ملبورن

مرکز مد اس��ترالیا یعنی ملب��ورن، بهترین 
مکان برای خریداران و افرادی است که به 
دنبال خریدهای خوب با قیمت های مناسب 
هس��تند. ردیف ب��ه ردیف فروش��گاه های 
برندهای مش��هور دنیا در قس��مت ش��رقی 
خیابان کولینز جمع شده اند که ملبورنی ها 
به آنجا پاریس کوچک می گویند. زیرا همه 
برندهای بزرگ در آنج��ا حضور دارند. اگر 
دنبال خرید مناس��ب هس��تید ب��ه خیابان 
چاپ��ل در یارا-بره��ران جنوب��ی بروید. در 
آنجا بوتیک های فوق العاده شیک، کافه های 
فریبن��ده و گالری های نفیس ق��رار دارند. 
ب��رای خری��د اجن��اس بس��یار ارزان تر نیز 
می توانید به فیتزوری در قس��مت ش��مالی 
مرکز ش��هر بروید که با فروشگاه های خوب 
و کافه های دن��ج و البته گالری های هنری 
پرشده است. البته به خیابان های فلیندرس 
لین و سوانتون نیز می توانید سر بزنید. زیرا 
در آنجا برندهای استرالیایی و لوازم زیبایی 

یافت می شود. 
سانتافه

در شهر سانتافه نمی توانید نمایندگی های 
ف��روش برندهای مش��هور را پی��دا کنید 
خیابان ه��ای  می��ان  در  ع��وض  در  ام��ا 
س��نگفرش شده این ش��هر، فروشگاه های 
ل��وازم و صنایع دس��تی متنوعی همچون 
نقره فروش��ی، فیروزه و س��فالگری وجود 
ف��روش  گالری ه��ای  دنب��ال  اگ��ر  دارد. 
لوازم هن��ری هس��تید به ج��اده کانیون 
بروی��د. در آنجا بی��ش از یکصد گالری و 
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استودیو وجود دارد که آثار هنری معاصر 
و انتزاع��ی از هنرمندان برجس��ته محلی 
را ب��ه فروش می رس��انند. در این خیابان 
بافته  قالیچه ه��ای  همچنی��ن می توانی��د 
شده با دست به نام ناواجو و حکاکی های 

چوب��ی را پی��دا کنی��د. 
لندن

لن��دن ممل��و از فروش��گاه های زنجیره ای، 
و  قدیم��ی  و  عتیق��ه  ل��وازم  بازاره��ای 
بوتیک های بس��یار ش��یک و مدرن اس��ت. 
در این ش��هر هر چ��ه بخواهید، از کاالهای 
گران قیمت و لوکس گرفت��ه تا لوازم ارزان 
و ک��م ارزش را ب��ه راحت��ی می توانید پیدا 
کنید. خیابان هارود مملو از نمایندگی های 
برندهای مش��هور و ویترین های فوق العاده 
جذاب اس��ت. خیابان آکس��فورد نیز مرکز 
همچون  لب��اس  زنجیره ای  فروش��گاه های 
س��لفریجز و تاپ شاپ اس��ت. آیا به دنبال 
محص��ول خاص ت��ری می گردی��د؟ بهت��ر 
اس��ت آخر هفته به بازار ج��اده پوتوبلو در 
ناتینگهیل بروید. خیابان آرامی که روزهای 
یکشنبه دس��تفروش ها در آنجا بساط خود 
را په��ن می کنند، همه چی��ز از قوری های 
نق��ره ای گرفته تا لوازم قدیمی را می توانید 

پیدا کنید. 
شیکاگو

همان طور که نام مس��یر باش��کوه نش��ان 
می ده��د، این مس��یر ممل��و از بوتیک ها، 
ف��روش  نمایندگی ه��ای  و  فروش��گاه ها 
نیم��ن  همچ��ون  مش��هوری  برنده��ای 
نوردستروم وغیره است.  مارکوس، شانل، 
ب��رای آنهای��ی که ب��ه دنب��ال خریدهای 
ارزان ام��ا خ��وب هس��تند، بای��د بدانند 
ارزان ت��ری  زنجی��ره ای  فروش��گاه های 

همچ��ون باس��منت، فیل��ن و ج��اپ در 
انتهای شمالی بلوار میشیگان قرار دارند. 
برای یافت��ن مغازه های مبلم��ان آنتیک، 
مغازه ه��ا و گالری ه��ای هن��ری بای��د به 
خیابان ه��ای ویکر پارک و باکتاون بروید. 

کپنهاگن
این ش��هر بین المللی فروشگاه ها، پاساژها و 
مراک��ز خرید عالی دارد. به ط��ور مثال در 
این ش��هر بزرگ ترین بازار خیابانی اروپا به 
نام اس��تروگت را می توانید پیدا کنید. این 

خیابان مملو از مغ��ازه و کافه های مختلف 
اس��ت. اگر به تقاط��ع دو خیاب��ان کانگنز 
نیت��ورو و نیهاون در قس��مت ش��رقی بازار 
بروید. باید ب��رای خرید، پول زیادی همراه 
داشته باشید، زیرا نمایندگی های برندهای 

مش��هوری همچون هرمس، لوئیز ویتون و 
ش��انل در این قسمت جمع ش��ده اند. اگر 
دنبال فروش��گاه هایی هس��تید که اجناس 
خ��وب ب��ا قیمت ه��ای مناس��ب دارند؟ به 
می��دان ش��هرداری ش��هر بروی��د. در آنجا 
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فروش��گاه های زنجیره ای بسیاری همچون 
بایک بوک و ورو مودا تجمع کرده اند. 

چارلستون
اگ��ر دوس��تدار مغازه ه��ای ل��وازم عتیقه، 
آنتی��ک، گالری های هن��ری و بوتیک های 
بسیار ش��یک هستید، مس��تقیم به سمت 
چارلس��تون بروید. کینگ اس��تریت مرکز 
خرده فروش های این ش��هر است و شامل 
فروش��گاه های لوازم دکوری می شود. برای 
یافتن فروش��گاه های عتیقه به سمت پایین 
خیابان کینگ حرکت کنی��د، بین خیابان 
ب��رود و ب��ازار می توانید آنه��ا را بیابید. اگر 
به دنبال نمایندگی های برندهای مش��هور 
می گردی��د، باید ب��ه فروش��گاه های بانانا و 
ریپابلی��ک در خیابان کین��گ بروید. برای 
خری��د اجناس ارزان قیمت، باید به خیابان 
بازار جنوبی و بازار اصلی چارلستون بروید. 
در ای��ن ب��ازار همه چیز از صنایع دس��تی 
و کوزه ه��ای س��فالی گرفته تا س��بدهای 

حصیری و تابوهای نقاشی پیدا می شود. 
دوبی

دوب��ی فروش��گاه ها و پاس��اژهای بس��یار 
ش��یکی دارد که از گش��تن در می��ان آنها 
سیر نمی ش��وید. در این کالن شهر اماراتی 
می توانید پوش��اک و لوازم زینتی س��اخت 
برندهای مشهور دنیا را با قیمت های مناسب 
پیدا کنید. می توانید در بازارهای شلوغ این 
شهر به دنبال جواهرات گران قیمت و زیبا، 
ابریش��م آس��یایی و ادویه های خوش طعم 
بگردی��د. قیمت همه اجناس در این ش��هر 
بس��یار ارزان تر از دیگر جاهای دنیاست. در 
دوبی می توانی��د به بزرگ ترین مرکز خرید 
دنیا با بیش از 1000فروشگاه که در پایین 

برج خلیفه قرار دارند، بروید. 
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سلطانی فر در مراسم آغاز به کار نمایشگاه گردشگری و سفر کیش: 

جهانگردی را با ایرانگردی شروع كنیم
س��لطانی فر در مراسم آغاز به کار نمایشگاه گردشگری 
و س��فر کیش گفت: جهانگردی را با ایرانگردی ش��روع 
کنیم، حیف اس��ت که کشور امن خودمان را رها کنیم 
و به کش��ورهایی س��فر کنیم که ناامن است به ویژه در 

نوروز، توصیه به ایرانگردی توصیه می شود. 
به گ��زارش میراث آریا )chtn( مس��عود س��لطانی فر، 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری در مراس��م آغ��از به کار 
نمایش��گاه گردش��گری و س��فر کی��ش که عص��ر روز 
11اس��فند م��اه برگ��زار ش��د، اف��زود: اگرچ��ه برخی 
کشورهای همسایه ما در ایام کم حجم نرخ های ارزانی 
ارایه می دهند ام��ا در مجموع هزینه تورهای داخلی تا 

70 درصد ارزان تر از کشورهای همسایه است. 
وی ب��ا بیان اینکه یکی از مهم تری��ن بخش های برنامه 
ششم توس��عه، توسعه گردشگری اس��ت، تصریح کرد: 
رئیس جمه��ور نیز چ��ه در تبلیغات انتخاباتی ریاس��ت 
جمهوری خرداد 92 و پس از این دوران از گردش��گری 
به عنوان بخش پیش��ران و اولویت در جهت برنامه های 

اقتصادی نام برده است. 
وی ب��ا بیان اینکه دولت در دو س��ال گذش��ته حرکت 
شتابان خود را برای توسعه بخش گردشگری و صنعت 
توریس��ت آغاز کرده است، افزود: رشد ورود گردشگران 
به ایران در دو س��ال گذش��ته مع��ادل 12 درصد بوده 
که این رقم س��ه براب��ر میانگین ورود گردش��گران به 

کشورهای مختلف دنیا است. 
سلطانی فر خاطرنشان کرد: دولت با ایجاد امکانات اقامت 
مناسب برای س��طوح مختلف درآمدی چه گردشگران 
داخلی و خارجی و توس��عه حمل و نقل هوایی، زمینی و 

ریلی و تس��هیالت صدور ویزا گام های مؤثری در جهت 
توسعه صنعت گردشگری برداشته است. 

وی با تأکید بر اینکه ایران از لحاظ جاذبه های فرهنگی، 
تاریخ��ی، مذهبی، زیارتی، طبیع��ت و همچنین حوزه 
گردش��گری سالمت کش��وری غنی محسوب می شود، 
افزود: مردم ما باید جهانگردی را از ایرانگردی ش��روع 
کنند که در این راس��تا تمامی دست اندرکاران صنعت 
گردش��گری باید به صورت جدی این سیاست را دنبال 

کنند. 
وی به ناامنی، جنگ، خش��ونت، اقدامات تروریستی که 
در کش��ورهای اطراف ایران اتفاق می افتد اشاره کرد و 
اف��زود: وظیف��ه دولت ایجاد آرامش، س��المتی و حفظ 
امنیت مردم اس��ت و در ش��رایط فعلی امن ترین نقطه 

برای گردشگری، ایران است. 
وی خاطرنش��ان کرد: نباید س��فرهای نوروزی به هفت 
یا هش��ت محور گردش��گری محدود ش��ود، باید مردم 

ب��ا تمام��ی نقاط ایران که ش��رایط جذب گردش��گر را 
دارند، آش��نا ش��وند. وی در مورد انتقاد از هزینه باالی 
گردش��گری در ایران نسبت به مقاصد گردشگری دیگر 
کش��ورها گفت: نباید مقاصد گردش��گری کش��ورهای 
خارج��ی در فصل کم حجم  )لو س��یزن( با فصل های 

پرحجم ما مقایسه شود. 
س��لطانی فر خاطرنش��ان کرد: در ایام نوروز کشورهای 
اطراف ما در فصل کم حجم  )لو س��یزن( هستند ولی 
هزینه ای که از گردش��گران دریاف��ت می کنند دوبرابر 

هزینه جاری است. 
وی تصری��ح کرد: در فصول کم حجم گردش��گری اگر 
تورهای کیش و مش��هد را با تورهای خارجی مقایس��ه 
کنی��م می بینی��م که ح��دود 50 تا 60 درص��د هزینه 

تورهای خارجی است و این نکته قابل تأمل است. 
وی به توس��عه گردش��گری در دو س��ال گذشته در 
ش��هرهای توریستی ایران اش��اره کرد و افزود: برنامه 
دولت این اس��ت که به غیر از ش��هرهایی که به جذب 
گردش��گر شهره هس��تند از جمله مشهد، شیراز، یزد 
و غی��ره به گس��ترش ای��ن صنع��ت در جزیره کیش 
و س��رعین کمک کن��د. وی افزود: جزی��ره کیش با 
جمعیت 28 هزار نفری در س��ال میزبان یک میلیون 
و 700هزار گردش��گر و شهر س��رعین 6 هزار نفری 
میزب��ان 450 هزار گردش��گر اس��ت. س��لطانی فر به 
توفیقات ش��هر تبری��ز در زمینه صنعت گردش��گری 
نیز اش��اره کرد و افزود: تبریز توانس��ت عنوان ش��هر 
فرش را از سوی ش��ورای عالی صنایع دستی جهان و 
همچنین شهر خالق و مرکز گردشگری جهان اسالم 

را در س��ال 2018 میالدی کس��ب کند. 
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شناسایی 70 محوطه باستانی در قصر شیرین و گیالنغرب
عملی��ات میدان��ی بررس��ی و شناس��ایی 
ش��یرین  قص��ر  منطق��ه  باستان شناس��ی 
و گیالنغ��رب در مح��دوده اج��رای ط��رح 
گرمسیری به شناسایی 70محوطه باستانی 
مربوط به دوره پارینه س��نگی و نوس��نگی تا 
ساس��انی منجر شدکه برخی از آنها تخریب 

شده اند. 
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی پژوهش��گاه 
پیم��ان  گردش��گری،  و  میراث فرهنگ��ی 
منصوری، سرپرس��ت گروه باستان شناسی با 
اع��الم این خبر گفت: در میان محوطه های 
باستانی 45 محوطه متعلق به دوران پارینه 
س��نگی و 25 محوطه متعلق به دوران های 

نوسنگی تا ساسانی هستند. 
 وی افزود: عمده محوطه های پارینه سنگی، 
مرب��وط ب��ه پارینه س��نگی قدی��م، میانی و 
جدید هستند.  وی با اشاره به اینکه تمرکز 
اصلی هیأت بررس��ی و شناس��ایی بر نقاط 
آس��یب پذیری بود که لوله گذاری و زهکشی 
می شوند، تصریح کرد: لوله اصلی انتقال آب 
طرح گرمس��یری از تنگه بازی دراز واقع در 
ش��رق روس��تای کورکهرک وارد دشت امام 
حس��ن می ش��ود.  این باستان شناس تأکید 
کرد: متأس��فانه قبل از بررس��ی و شناسایی 
باستان شناسی مسیر لوله، جاده و کانالی به 
ع��رض 45 ت��ا 60 متر در عرض دش��ت  )به 

طول 12 کیلومتر(، ایجاد شده است. 
 به گفته منصوری، این جاده پس از عبور از 
عرض دش��ت امام حسن و ضلع شمالی کوه 

َگَم کو به سمت نفت شهر امتداد می یابد. 
او ب��ا اش��اره به فراوان��ی تراکم محوطه های 
باس��تانی در این دش��ت افزود: در حاش��یه 
رودخانه امام حس��ن و حاش��یه مسیر جاده 
لوله، محوطه های از دوران مس وس��نگ تا 

تاریخی ثبت و مستندنگاری شد. 
 ب��ه گفت��ه وی ب��ه احتمال زیاد این مس��یر 
ایجادشده برای خط انتقال آب، محوطه های 

باستانی را تخریب و تسطیح کرده باشد. 
او در پایان تأکید کرد: پیش بینی می ش��ود 
تا پایان این فصل بررسی و شناسایی شمار 
محوطه های ثبت و مس��تندنگاری ش��ده به 

بیش از 100 محوطه برسد. 
این باستان ش��ناس تأکید ک��رد: امیدواریم 
ب��ا همت و همکاری مس��ئوالن ذی ربط در 
نهادهای مرتبط عمرانی بتوانیم آثار نیاکان 

خود را حفظ و صیانت کنیم.  طرح موسوم 
به طرح گرمس��یری طرح ایجاد ش��بکه های 
انتقال آب به دش��ت های اس��تان های ایالم 
و کرمانش��اه اس��ت که توسط شرکت توسعه 
مناب��ع آب و نی��روی ایران و بدون هیچگونه 
هماهنگی با میراث فرهنگی و انجام مطالعات 

فرهنگی –تاریخی اجرا می شود. 
 گفتنی اس��ت، براس��اس بن��دج ماده 114 

قان��ون برنام��ه پنج س��اله چه��ارم، تمامی 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها و موسسات دولتی 
موظفن��د قب��ل از اج��رای پروژه های بزرگ 
عمرانی و درمرحله امکان سنجی ومکان یابی 
نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی  
»میراث فرهنگ��ی« اق��دام و در طراح��ی و 
مکان یابی پروژه های یادشده نتایج مطالعات 

رارعایت کنند. 
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رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرس��تان درگز گفت: با هدف معرفی هرچه بیشتر 
ظرفیت های شهرستان درگز و ایجاد فضایی با نشاط 
برای گردش��گرانی که در تعطیالت نوروز 95 به این 
شهرس��تان سفر می کنند، جشنواره عشایر شهرستان 
درگ��ز در تعطی��الت ن��وروز 95 برگزار می ش��ود. به 
گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری خراس��ان رضوی، محمد 
م��ددی با اع��الم این خب��ر گفت: به همی��ن منظور 
دومین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره عشایر در 

این شهرستان برگزار شد. 

وی گفت: این جلسه در محل دفتر امور عشایر شهرستان 
درگز و با حضور مسئوالن ادارات و دستگاه های مرتبط 
برگ��زار و تصمیماتی در خصوص مکان برگزاری، تعداد 
غرفه ه��ا، هزینه ه��ا و برنامه ه��ای ورزش��ی، بازی های 
بومی و محلی، موس��یقی محلی و سایر برنامه ها بحث 
و تبادل نظر ش��د. وی افزود: این جش��نواره در راستای 
برنامه های س��تاد اجرایی خدمات سفر شهرستان درگز 
تحت عنوان جشنواره عشایر و روستایی قزقان دره و به 
همت اداره امورعشایر و مشارکت سایر اعضای ستاد در 
مح��ل طبیعت زیبای قزقان دره از تاریخ 10 لغایت 13 

فروردین 95 برگزار می شود. 

7 ه��زار س��ال هن��ر ای��ران در 8 
کش��ور جهان به نمایش درمی آید، 
از  کش��ور  موزه ه��ای  مدی��رکل 
برگ��زاری نمایش��گاه های 7 ه��زار 
س��ال هن��ر ای��ران درکش��ورهای 
آلم��ان، اتری��ش، فرانس��ه، ایتالیا، 
هن��د، مکزیک، س��نگاپور و آمریکا 
خب��ر داد. به گ��زارش مرکز روابط 
عموم��ی و اطالع رس��انی س��ازمان 
و  صنایع دس��تی  میراث فرهنگ��ی، 
کارگ��ر  محمدرض��ا  گردش��گری، 
با اش��اره به تج��ارب ارزش��مند و 
دس��تاوردهای فرهنگ��ی، علمی و 
تاریخی نمایشگاه های 7 هزار سال 
هنر ایران در اروپا طی سال های 79 
تا 84 گفت: با رویکرد دولت جدید 
به دیپلماس��ی فرهنگی، س��ازمان 
میراث فرهنگ��ی برگ��زاری مج��دد 
نمایش��گاه 7 هزارسال هنر ایران با 
هدف معرفی گوش��ه هایی از تاریخ 
و تم��دن غنی ایران را در دس��تور 
کار خود قرار داده اس��ت. مدیرکل 
موزه های کش��ور افزود: نخس��تین 
کاروان ایرانی اواخر 2016 میالدی 
و اوای��ل 2017 میالدی با برگزاری 
همایش و نشست های تخصصی در 

کشور آلمان برگزار خواهد شد. 
به گزارش رواب��ط عمومی معاونت 

میراث فرهنگ��ی نمایش��گاه 7 هزار 
س��ال هنر ایران مش��تمل بر 178 
قطعه شیء ارزشمند هنر، فرهنگ 
و تمدن ایران باستان تا آغاز دوران 
اسالمی پاییز 1379 از ایران خارج 
شد. نخس��تین نمایش��گاه در آبان 
همان سال در موزه تاریخ هنر وین 
به نمایش درآمد و به دلیل استقبال 
م��ردم تا 20 روز پس از زمان مقرر 
ک��ه فروردین 1380 در نظر گرفته 
ش��ده ب��ود، تمدید ش��د. موفقیت 
نمایشگاه 7 هزار سال هنر ایران در 
اتریش سبب شد تا کشورهای دیگر 
خواهان برگزاری این نمایش��گاه در 

کشورشان شوند. 
پس از وین این اش��یای موزه ای در 
تاالر هنر دولتی ش��هر بن آلمان و 

س��پس در س��الن هنر س��نت پیتر 
آبی ش��هر گنت بلژی��ک به نمایش 
درآمد. بعد از این کشورها سوییس 
از بهم��ن 1381 تا خ��رداد 1382 
به م��دت پنج م��اه در م��وزه بازل 
میزب��ان این نمایش��گاه بود. پس از 
آن به اس��پانیا منتقل شد و در سه 
شهر سویا، ساراگوزا و سانتیاگو در 

معرض دید عموم قرار گرفت. 
مهر س��ال 83 راهی کرواسی شد. 
قرار بود در همان س��ال اش��یاء به 
ایران بازگردد اما به دلیل درخواست 
انتق��ال  ل��زوم  و  پرتغ��ال  کش��ور 
نمایش��گاه به این کشور، پرتغالی ها 
توانس��تند دو م��اه میزبان اش��یای 
باس��تانی ایران باش��ند. ای��ن آثار 
خرداد 1384 به کشور بازگشتند. 

مدیرکل امور موزه ها :جشنواره عشایر درگز در نوروز 95 برگزار می شود

 7 هزار سال هنر ایران 
در 8 کشور جهان به نمایش درمی آید



17  www.forsatnet.ir سفروگردشگری ضمیمه شمــاره  464ضمیمه شمــاره  464 سه شنبه 18 اسفند 1394سه شنبه 18 اسفند 1394



18www.forsatnet.irضمیمه شمــاره  464ضمیمه شمــاره  464سفروگردشگری سه شنبه 18 اسفند 1394سه شنبه 18 اسفند 1394

شهرس��تان صومعه س��را با آمادگی کامل و فراهم کردن 
امکان��ات رفاه��ی در انتظار گردش��گران نوروزی اس��ت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری گیالن؛ نشست ستاد اجرایی 
خدمات س��فر صومعه سرا با حضور معاون گردشگری این 
اداره کل، فرماندار صومعه س��را و مس��ئوالن دستگاه های 

اجرایی این شهرس��تان تش��کیل ش��د. 
حمیدرضا آذرپور در این نشست با بیان اینکه صومعه سرا 
ظرفی��ت بالق��وه ای در ج��ذب گردش��گر دارد، گفت: از 
تمام نقاط کش��ور و خارج از آن مس��افر و گردش��گر به 
صومعه س��را سفر می کنند و ما مس��ئول خدمات رسانی، 

رفاه و امنیت اس��کان آنها هس��تیم. 
وی خواس��تار ارائه گزارش کامل و مستندات خدمات سفر 
توسط هریک از دستگاه های اجرایی شد و گفت: در سنوات 
گذشته هالل احمر، شبکه بهداشت و پلیس راهور عملکرد 

قابل توجهی را از خود در ایام نوروز برجای گذاشته اند. 

ای��ن مس��ئول ب��ا تأکید ب��ر ارائ��ه خدمات ممت��از به 
گردش��گران خاطرنشان کرد: رؤسای بانک خودپردازها 
را برای رفاه حال مس��افران و ش��هروندان آماده به کار 

نگه دارند. 

و  صنایع دس��تی  میراث فرهنگ��ی،  گردش��گری  مع��اون 
گردش��گری گی��الن، مس��ئوالن را خادمان م��ردم خواند 
و یادآور ش��د: تمام دس��تگاه ها در ایام ن��وروز با همکاری 
و حض��ور خ��ود در تالش��ند تا ن��وروزی دلپذی��ر را برای 

گردشگران مهیا سازند. 
آذرپور با اش��اره به اینکه اطالع رس��انی به گردشگران 
بای��د ب��ه ص��ورت دقی��ق و مناس��ب ص��ورت گی��رد، 
خاطرنش��ان کرد: تکریم گردش��گران و مهمانان وظیفه 

ذاتی و اخالقی ماس��ت. 
وی حض��ور گردش��گران در جای جای اس��تان را فرصت 
مناسبی برای اشاعه فرهنگی دانست و گفت: در همه ادوار 

فرهنگ زمینه ساز پیشرفت ها بوده است. 
این مس��ئول نظارت بر بازار نرخ ه��ا را از وظایف اداره های 
صنعت، مع��دن و تجارت و تعزیرات حکومتی برش��مرد و 
گفت: با تنظیم بازار زمینه خرید راحت برای مس��افران به 

گیالن فراهم شده است. 

مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان ای��الم ب��ا بی��ان اینک��ه مقدم��ات پذیرایی از 
گردش��گران انجام ش��ده و ایالم مهیای ورود مهمانان 
نوروزی اس��ت، گفت: ظرفیت اسکان 61 هزار نفر شب 
ب��رای گردش��گران و مهمانان نوروزی در این اس��تان 

فراهم ش��ده اس��ت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری ایالم، عبدالمالک شنبه زاده، 
اف��زود: ای��ن ظرفیت در هتل ه��ا، مهمانپذیره��ا، مدارس، 
کمپ های موقت و دائم و منازل اس��تیجاری سراسر استان 

ایجاد شده است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه آمادگ��ی الزم ب��رای افزای��ش 
ظرفی��ت اس��کان مهمانان نوروزی در اس��تان وجود 
دارد، افزود: در صورت نیاز خوابگاه های دانش��جویی 
اضافه  این ظرفی��ت  ب��ه  نی��ز  ادارات  و مهمانس��رای 
صنایع دس��تی  میراث فرهنگی،  مدیرکل  ش��د.  خواهد 
و گردش��گری ایالم گفت: سال گذش��ته در تعطیالت 
نوروز 370 هزار گردش��گر در اس��تان ایالم اس��کان 
داده ش��دند ک��ه نس��بت ب��ه تعطیالت نوروز س��ال 

20 درصد افزایش داش��ت.  ماقبل 
ش��نبه زاده تأکید کرد: امسال نیز همچون دو سال گذشته 
آمار گردشگران ورودی به استان بر مبنای اسکان مسافران 

در اماکن اقامتی محاسبه خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه در ایام اربعین سال جاری حدود دو 
میلی��ون زائ��ر از طریق مرز مهران به عتبات عالیات س��فر 
کردند، ادام��ه داد: از این فرصت ب��رای معرفی جاذبه های 
اس��تان استفاده و کتابچه ها و بروشورهای تبلیغاتی در بین 

زائران توزیع شد. 
شنبه زاده اظهار کرد: از شبکه های ملی از جمله شبکه دو، 
جام جم و شما برنامه هایی با هدف معرفی مناطق تاریخی 
و طبیعی استان ایالم در ایام پیش رو پخش خواهد شد که 
امیدواریم این سیاس��ت ها مؤثر واقع شده و موجب افزایش 

ورود گردشگران به استان شود.

صومعه سرا آماده میزبانی از گردشگران نوروزی

فراهم شدن ظرفیت اسکان 61 هزار نفر شب در ایالم برای گردشگران نوروزی

فرهنگ نوروز اقوام 
زابلی در نوروزگاه استان 

سیستان و بلوچستان
نهمین جلس��ه مرب��وط به برپای��ی رویداد 
فرهنگی نوروزگاه در اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان برگزار ش��د. به گزارش روابط 
عموم��ی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
اس��تان، محمدرضا سندگل،  گردش��گری 
کارش��ناس حوزه میراث فرهنگی و مسئول 
پیگیری نوروزگاه در سیستان و بلوچستان 
گفت: در نشس��تی که روز 11 اس��فند ماه 
با حضور معاونان و تعدادی از کارشناس��ان 
میراث فرهنگ��ی اس��تان در دفت��ر معاونت 
توس��عه اداره کل برگزار ش��د، در خصوص 
تصمیم گیری  نوروزگاه  محوری  برنامه های 
شد. محمدرضا سندگل اظهار داشت: برای 
معرف��ی هر چه بهت��ر آیین ه��ای نوروزی 
اس��تان در نظر اس��ت فرهنگ نوروز اقوام 
زابلی در بلوچس��تان، نوروزگاه شهرس��تان 
چابه��ار و فرهنگ اقوام بل��وچ در نوروزگاه 

حوزه سیستان به نمایش درآید. 
وی اف��زود: آیی��ن افتتاحی��ه ای��ن رویداد 
فرهنگ��ی همزم��ان با 12 اس��تان کش��ور 
در 24 اس��فندماه در موزه مردم شناس��ی 
سیستان برگزار می شود و مراسم اختتامیه 
نیز در آرامگاه سیدغالم رس��ول شهرستان 
چابهار با حضور میرشکرایی، )دبیر اجرایی 

مراسم از سازمان( برگزار می شود. 
شایان ذکر است در این جلسه در خصوص 
محور های اجرایی، فهرست برنامه ها و سایر 
م��وارد مرتبط همچنین هزینه های اجرایی 

تبادل نظر و تصمیم گیری شد. 
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20 بنای تاریخی ش��اخص خراسان رضوی 
برای ن��وروز 95 س��اماندهی ش��د. معاون 
میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردشگری خراسان رضوی 
از آماده س��ازی 20 اث��ر ش��اخص که مورد 
توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار 
گرفته است برای بازدید گردشگران داخلی 
و خارجی در تعطیالت نوروز 95 خبر داد. 
اداره کل  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراس��ان رضوی، محمدرکن��ی با اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: از ابتدای س��ال جاری 
با هدف س��اماندهی، رفع آسیب آثار، ایجاد 
مسیر دسترسی و ایجاد زیرساخت مناسب 
برای ای��ن بناهای تاریخی در دس��تور کار 
این معاونت قرار گرفته اس��ت. وی در ادامه 
گفت: مرحله نخست جهت معرفی بناهای 
ش��اخص در حوزه معماری باستان شناسی 
که در س��طح ملی و جهان��ی دارای ارزش 
اس��ت، تابلوی معرفی که شامل معرفی اثر، 
تاریخ ثب��ت، قدمت معماری، مش��خصات 
معم��اری تزئینی ب��ه دو زبان انگلیس��ی و 
فارس��ی جهت نصب در حاش��یه جاده ها و 

مبادی ورودی خود اثر تهیه شده است. 
وی با اش��اره به اینکه بروش��ور معرفی آثار 
نی��ز جهت بناه��ای تاریخی ب��رج علی آباد 
غیاثی��ه  مدرس��ه  رادکان،  ب��رج  کش��مر، 
خرگرد، آس��باده های نشش��تیفان، مسجد 
ملک زوزن، ارسالن جاذب، قصر خورشید، 
بندی��ان درگز موزه گناباد، قنات قصبه، باغ 

نش��اط، بابا لقمان، میل خس��رو گرد، بافت 
تاریخی روس��تای مزار، آرامگاه اس��رار، آق 
قلعه جوین، قطب الدین حیدر، مزار ابوبکر 
تایبادی، خان��ه قرائی و حم��ام قلندر آباد 

تهیه ش��ده است، گفت: جهت اطالع رسانی 
مناسب به مسافران اتاق معرفی نیز در این 
بناها در نظر گرفته ش��ده است که مراحل 
معرفی و پیشینه تاریخی اثر را به طور کامل 

به بازدیدکنندگان این بناهای تاریخی ارائه 
می دهد.

رکن��ی قدمت بناه��ای ف��وق را مربوط به 
دوره ه��ای ساس��انی، س��لجوقی، تیموری، 

ایلخان��ی، غزنوی، خوارزمش��اهی و نادری 
عنوان کرد. 

خراس��ان رضوی  میراث فرهنگ��ی  مع��اون 
در ادامه ب��ه اقدامات مرمتی وس��اماندهی 
آثار تاریخی اش��اره کرد و افزود: به همین 
منظور رفع آسیب های منظری، ساماندهی 
محوطه بناهای تاریخی اس��تقرار نگهبانی، 
رف��ع خط��ر از بناه��ای تاریخی، اس��تقرار 
نگهبان��ی، رفع خط��ر از بن��ا، ایجاد فضای 
س��بز و محوطه س��ازی در بناهای تاریخی، 
س��رویس بهداشتی، مبلمان مناسب، ایجاد 
زیرساخت های الزم در بناهای تاریخی اعم 
از نور مس��یر دسترسی و. . . انجام پذیرفته 

است. 
رکن��ی همچنین به وج��ود 21 موزه و دو 
مجموعه فرهنگی در استان تحت نظر این 
اداره کل اشاره کرد و افزود: در سطح استان 
15 موزه مردم شناسی، شش موزه تخصصی 
و یک س��ایت موزه و دو مجموعه فرهنگی 
و تاریخی فردوسی و نادری وجود دارد که 
جهت رفاه حال گردشگران و زائران داخلی 
و خارجی در ایام نوروز س��اعت کار موزه ها 
افزای��ش می یابد. وی با بیان اینکه کل آثار 
ثبت شده در سطح استان 1500 اثر است، 
خاطر نش��ان ک��رد: از این تع��داد 930 اثر 
مربوط به بناها و محوطه های تاریخی، 136 
مورد محوطه های تاریخی، 61 مورد میراث 
ناملموس و 28 مورد موضوعات ثبت ش��ده 
در فهرست مکان های و رویدادهای انقالب 

اسالمی است. 

20 بنای تاریخی شاخص خراسان رضوی برای نوروز 95 ساماندهی شد
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ش��ناخت مواد و فناوری های کهن، مواد و 
فناوری ه��ای نوین در حفظ آث��ار و. . . در 
همایش علم م��واد و حفاظت آثار فرهنگی 
–تاریخ��ی بررس��ی می ش��ود. ب��ه گزارش 
رواب��ط عمومی پژوهش��گاه میراث فرهنگی 
و گردش��گری، منی��ژه هادی��ان دهکردی، 
دبیر علمی همای��ش  » علم مواد و حفاظت 
آثار فرهنگی –تاریخ��ی« این مطلب را در 
نخس��تین جلسه کمیته علمی این همایش 
که با حضور پژوهشگران حفاظت و مرمت، 
علم و مهندس��ی م��واد، ش��یمی، فیزیک، 
زمین شناس��ی، بیول��وژی و. . . ب��ه هم��ت 
پژوهش��کده حفاظت و مرمت آثار تاریخی 
– فرهنگ��ی پژوهش��گاه میراث فرهنگی و 

گردشگری برگزار شد، مطرح ساخت. 
 وی اف��زود: مطالعه در حفاظت و نگهداری 
آثار تاریخی و هنری موضوع میان رشته ای 
است که رشته های علوم تجربی و مهندسی 
نقش مؤث��ری به لح��اظ آسیب شناس��ی، 
انتخاب مواد مناسب، روش ها و راهبردهای 

حفاظتی دراین زمینه دارند. 
 او تصریح کرد: بخشی از مطالعات علمی و 
آزمایش��گاهی در زمینه های یاد شده اغلب 
توس��ط متخصصانی انجام می ش��ود که در 
خارج از حوزه میراث فرهنگی مش��غول به 
کار هس��تند و کمتر از موضوعات تاریخی 
–هن��ری، م��وزه داری و از هم��ه مهم ت��ر 

مالحظات حفاظتی اطالع دارند. 

 به گفته هادیان، از س��وی دیگر گاه اطالع 
نداش��تن متخصصان حفاظ��ت و مرمت از 
ش��یوه های نوی��ن مطالعه مواد و بررس��ی 
خ��واص آنها موجب می ش��ود که آنها برای 
رس��یدن به اه��داف مورد نظ��ر خود دچار 

چالش ها و مشکالت زیادی شوند. 
ای��ن  تنگاتن��گ  هم��کاری  رو  ای��ن  از   
متخصص��ان و تبادل اطالعات آنها یک هم 
افزایی مؤثر در ش��ناخت بهتر و حفاظت و 
کشورمان  گرانقدر  میراث فرهنگی  پایداری 

خواهد بود. 
 دبی��ر علم��ی  » دومین همای��ش علم مواد 
– فرهنگ��ی  تاریخ��ی  آث��ار  حفاظ��ت  و 

ش��رکت کنندگان  کرد:  تصری��ح  تاریخی« 
در همای��ش یاد ش��ده می توانن��د تا تاریخ 
95/1/15مقاالت کامل خود را به دبیرخانه 

همایش ارسال کنند. 
 دهک��ردی در ادام��ه ب��ا ارائه گزارش��ی از 
رون��د پذی��رش مقاالت و اقدام��ات صورت 
گرفته ب��رای برگزاری همایش یاد ش��ده، 

گفت: داوری مقاالت رسیده به همایش در 
یک روز انجام و نتایج آن در روز 95/01/22 

اعالم خواهد شد. 
 وی تصریح کرد: تعدادی از مقاالت به صورت 
شفاهی در همایش ارائه می شوند و تعدادی از 
برترین ها نیز در مجالت علمی –پژوهشی و 

ترویجی به چاپ خواهند رسید. 
و  لی��زر  روش ه��ای  نان��و،  فن��اوری  وی   
رادیو گرافی، س��ایر روش ه��ای غیر تخریبی 
برای س��نگ های نیمه قیمت��ی و قیمتی، 

اس��تفاده ازمواد سنتی در حفاظت از آثار و 
گیاهان دارویی و. . . را از موضوعات مقاالت 

ارائه شده اعالم کرد. 
 دبیر علمی  » دومی��ن همایش علم مواد و 
حفاظ��ت آثار فرهنگ��ی –تاریخی   «   گفت: 
ب��ا هدف ارتقای س��طح علم��ی همایش و 
چاپ مقاالت در مجالت علمی –پژوهش��ی 
و ترویجی، منحصر به مقاالت دانش��جویی 
نش��ده ایم و از مقاالت علمی در س��طح باال 

استقبال می کنیم. 
گفتنی اس��ت، دومین همای��ش علم مواد 
و حفاظ��ت آث��ار فرهنگ��ی –تاریخ��ی در 
روزهای 13و 14اردیبهشت ماه سال 1395 
 توس��ط پژوهش��کده حفاظت و مرمت آثار
هم��کاری  ب��ا  و  فرهنگی-تاریخ��ی 
پژوهش��گاه مواد و انرژی، حمایت معاونت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
موزه مل��ی ایران و کمیته مل��ی موزه های 

ایران  )ایکوم( برگزار می شود. 
 ش��ناخت مواد و فناوری های کهن، مواد و 
فناوری های نوین در حفظ آثار، استفاده از 
مواد س��نتی بوم آور در حفظ آثار، مقایسه 
روش های مختلف شناسایی و بررسی مواد، 
اهمیت تجربه و تحلیل داده ها در بررس��ی 
آثار تاریخی، روش های غیر تخریبی، میکرو 
تخریب��ی مطالعه آثار، باستان س��نجی و. . . 
محوره��ای  » دومین همایش عل��م مواد و 

حفاظت آثار فرهنگی –تاریخی«   است. 

در همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی –تاریخی صورت می گیرد 

بررسی شناخت مواد و فناوری های كهن
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هی��ات اس��پانیایی متش��کل از قائم مقام و 
مدیرعامل، مدیر توسعه بین المللی، مشاور 
ارشد توسعه ش��رکت هتل های بین المللی 
ملیا در دیدار با معاونت گردشگری آمادگی 
خود را برای مشارکت و همکاری در ایجاد 
و س��اخت هتل ه��ای بین الملل��ی، آموزش 
پرس��نل برای ارائه خدمات استاندارد اعالم 

داشتند. 
ب��ه گزارش می��راث آریا، رحمان��ی موحد، 
معاون گردش��گری در دی��دار با این هیات 
اسپانیایی به روابط دیرینه و طوالنی مدت 
و دوس��تانه میان جمهوری اسالمی ایران و 
اسپانیا اشاره کرد وگفت: مالقات با وزیران 
کش��ور اسپانیا در سه ماه گذشته و سفر سه 
وزیر به همراه 70 شرکت و حضور تعدادی 
از شرکت های توریستی در این سفر منجر 
ب��ه انجام مذاکرات دو جانبه برای توس��عه 

روابط گردشگری میان دو کشور شد. 
وی با اشاره به عالقه مندی وزیر گردشگری 
اس��پانیا به توس��عه همکاری با ایران گفت: 
م��ا از برق��راری رواب��ط و هم��کاری میان 
ش��رکت های اس��پانیایی و ایرانی به منظور 
گس��ترش مناس��بات گردش��گری حمایت 

می کنیم. 
معاون گردش��گری اف��زود: سیاس��ت ها و 
برنامه ه��ای توس��عه گردش��گری کش��ور 
در دول��ت تدبی��ر و امی��د و تقس��یم بندی 
کش��ورهای مهم دنیا در قالب 40 کش��ور 

بازار هدف گردش��گری ایران صورت گرفته 
و کش��ور اس��پانیا در زمره بازارهای هدف 
گردش��گری سنتی اس��ت که دارای روابط 
دیرینه گردش��گری با ایران است. رحمانی 
موحد ب��ا بیان اینک��ه هم اکن��ون بیش از 
1000 هتل در ایران دایر است که نیازمند 
استاندارد س��ازی و ارتقای س��طح خدمات 

کیفی هستند، افزود: وجود قانون حمایت و 
تشویق سرمایه گذاری خارجی عامل بالقوه  
و پش��تیبان مهمی برای آس��ودگی خاطر 
س��رمایه گذاران خارجی اس��ت، براس��اس 
سیاست های س��ازمان هم اکنون 500 هتل 
در ح��ال س��اخت از یک الی 5 س��تاره در 
کشور ما وجود دارد که 200 هتل در شهر 

مش��هد در دست ساخت اس��ت، مشارکت 
س��رمایه گذاران خارج��ی در تأمین منابع 
مالی و فاینانس تأسیسات گردشگری ایران 
از نکات مهم برای سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری است. 
همچنین در این دیدار گابریل اسکار خوان، 
قائم مق��ام و مدیرعامل ش��رکت هتل های 

بین المللی ملیا با ابراز خرس��ندی از سفر و 
حضور در ایران به پیش��ینه و تاریخچه 60 
ساله این شرکت اشاره کرد و اعالم داشت: 
ش��رکت ملیا یک شرکت پیشرو در صنعت 
هتل س��ازی در سطح اروپا و دنیا است. این 
شرکت دارای 377 هتل و 43000 پرسنل 
در س��طح دنی��ا اس��ت و م��ا دارای تجربه 
در زمینه ه��ای آم��وزش و تربی��ت نیروی 
انس��انی، س��اخت هتل و استاندارد س��ازی 
خدم��ات گردش��گری هس��تیم. وی ادامه 
داد: زمینه ه��ای زیادی ب��رای همکاری با 
ایران وجود دارد و آماده همکاری مشترک 
در کلی��ه زمینه های صنعت گردش��گری و 
به ویژه ایران به عنوان بازار عمده گردشگری 
هس��تیم. استاندارد س��ازی تجربه 60 ساله 

شرکت ما است. 
وی تصری��ح کرد: نخس��تین هم��کاری و 
انعق��اد قرارداد ب��ا طرف ه��ای ایرانی برای 
مش��ارکت در بخش هتل در سلمان ش��هر 
اس��تان مازندران اس��ت. وی با اعالم خبر 
تأس��یس دفتر اصلی این ش��رکت در ایران 
گفت: با توجه به اعتبار ش��رکت می توانیم 
مشتریان خود را از آمریکا، آسیای شرقی و 
خاورمیانه مبادله و جابه جا کنیم. همچنین 
آمادگ��ی خ��ود را در تأمین مناب��ع مالی و 
جلب مش��ارکت شرکت های سرمایه گذاری 
اس��پانیا در طرح ها و پروژه های ایران اعالم 

می کنیم. 

 اعالم آمادگی هیات اسپانیایی هتل های بین المللی ملیا
برای مشارکت در تأسیس هتل در ایران
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باتوج��ه به نامگذاری س��ال 95، جلس��ه ای ب��ه منظور 
هماهنگ��ی واحده��ای اقامت��ی اس��تان یزد ب��ا حضور 
مدیرکل و معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی 
اس��تان، مدی��ران واحدهای اقامتی اس��تان و جمعی از 
کارشناس��ان مربوطه در محل اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان یزد برگزار شد. به 
گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردشگری یزد محمدمهدی شرافت در 
این جلس��ه هتل ها را به عن��وان یکی از مهم ترین ارکان 
گردش��گری در افزایش رضایت گردش��گران خواند و از 
همه دست اندرکاران هتلداری خواست به گونه ای عمل 
کنند تا حداکثر رضایت مسافران در سفرشان به استان 

یزد فراهم شود. 

مدی��رکل میراث فرهنگ��ی ی��زد همکاری ب��ا ناظران و 
بازرس��ان س��ازمان میراث فرهنگی و س��تاد هماهنگی 
خدم��ات س��فر خصوص��ا در ای��ام ن��وروز را از مدیران 
مجموعه های اقامتی خواس��تار ش��د و افزود: بازرس��ی 
براس��اس نرخ نامه مصوب س��ازمان، وضعیت بهداشتی 
و فیزیک��ی مجموع��ه و همچنی��ن برخ��ورد و عملکرد 
پرس��نل هتل ها صورت خواهد پذیرفت و انتظار می رود 
قبل از اعالم تذک��ر و اخطار، واحدهای اقامتی خود در 
رفع موارد اش��کال و کمبود واحد اق��دام کنند. در این 
جلس��ه که مدیران هتل ه��ا، مهمانپذیرها، اقامتگاه های 
بوم گردی و دیگر مراکز اقامتی اس��تان حضور داشتند 
تع��دادی از مدیران این مجموعه ها به ارائه نظرات خود 
درباره چگونگی خدمات رسانی به گردشگران پرداختند. 

 131 مجموعه اقامتی در استان یزد
آماده پذیرش میهمانان نوروزی
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برنامه  هـای  آغـاز  از  تبریـز  شـهردار 
گسـترده درختـکاری همزمـان با هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری خبر داد 
و افـزود: غرس 500 هـزار اصله نهال با 
کیفیت و مقاوم نقطـه عطفی در تحول 

فضای سـبز تبریز خواهد بود. به گزارش خبرنـگار ما در تبریز، 
دکتـر صادق نجفـی با بیان ایـن که رویکرد های توسـعه فضای 
سبز، تنها با توجه صرف به آمار نهال کاری ها میسر نخواهد بود، 
اضافه کرد: از این رو شهرداری تبریز با در نظر داشتن استفاده از 
گونه  های مقاوم و سازگار و مدیریت منابع آبی، چشم انداز کیفی 
این بحث را مدنظر قرار داده اسـت. وی افـزود: این رویکرد، در 
راستای مدیریت هزینه  ها و اطمینان از تحقق فضای سبز پایدار 
ضروری اسـت و ماموریت  های سازمان پارک ها و فضای سبز نیز 
در همین راسـتا تدوین و ابالغ شـده است. شهردار تبریز اظهار 
داشـت: برنامه  های روز درختکاری باید در عیـن برخورداری از 
نشـاط اجتماعی، از ظواهر تشریفاتی و تبلیغی به دور باشد. وی 

ادامه داد: با غرس 500 هزار اصله نهال در مناطق ده گانه و 
همین تعداد نهال در فصل پاییز، سال 95 ...

برجسـته  دانشـمندان  نشسـت  در 
جهان اسـالم در دانشگاه های معتبر 
در دنیـا که به میزبانی شـرکت آبفا 
اسـتان اصفهـان برگزار شـد دکتر 

صراف زاده رئیس کرسـی یونسکو در 
بازیافت آب گفت: طی بررسی  های صورت گرفته پیشنهاد 
می شـود بـا توجه بـه پتانسـیل  های دیپلماسـی، کیفی و 
مدیریتی که در استان اصفهان وجود دارد استان اصفهان 
بـه عنـوان پایلوت آب در میان کشـور های جهان اسـالم 
انتخاب شـود به گونه ای که موضوعات مختلف حوزه آبریز 
زاینده رود مورد مطالعات مختلف قرار گیرد. دبیر نشست 
بیـن المللی آب اعالم کـرد: تمام دانشـمندان و محققان 
برجسـته جهان اسـالم طی بازدیدی که از استان اصفهان 
داشته اند و با تبادل اطالعات صورت گرفته انتظار می رود 
این نشسـت یک راهبرد اساسـی به عنوان خروجی ارائه 
دهـد تا راهکاری برای مقابله با مشـکالت آبی این منطقه 

باشـد. وی اظهار داشـت: ویژگی آب و هوایی ...

تبریز با غرس 500 هزار 
نهال مقاوم به استقبال 

بهار می رود

اصفهان به عنوان پایلوت آب 
در میان کشور های جهان اسالم 

انتخاب شود

رئیس قوه قضاییه در سومین همایش حقوق محیط زیست: 

حفظ محیط زیست 
به فرهنگ عمومی تبدیل شود



دوشنبه 
17 اسفند 1394 شماره 18463 www. forsatnet. irحقوق و تجارتضميمه

رئيس قوه قضاييه گفت: دين اسالم نگاه مهمى به محيط زيست نشان 
داده است. آيت اهللا آملى الريجانى طى سخنانى در سومين همايش حقوق 
ــت جلو  ــت، اظهار كرد: ما اگر بخواهيم در زمينه محيط زيس محيط زيس
ــنين كودكى به فرزندان مان  ــت را از س ــم بايد احترام به محيط زيس روي

بياموزيم. 
ــت هاى كلى محيط زيست قوه قضاييه و  ــتاى سياس وى افزود: در راس
مجلس وظيفه اى دارند ولى تا زمانى كه احترام به محيط زيست و حفظ 
آن به صورت فرهنگ عمومى نشود فايده اى ندارد. ما نمى توانيم براى هر 
شخصى محيط بان قرار دهيم تا فالن مزرعه را نسوزاند؛ اين موضوع بايد 

به صورت فرهنگى عمومى شود. 
ــى احترام به  ــنين كودك ــان اينكه بايد از س ــوه قضاييه با بي ــس ق رئي
ــودكان ياد دهيم، گفت:  ــت را به ك حيوانات و نيز احترام به محيط زيس
ــمندم كه متولى اين امر شود كه ما در  ــازمان محيط زيست خواهش از س
ــوع را به يك  ــتگاه ها اين موض ــى و با كمك همه دس ــاى عموم محيط ه

فرهنگ عمومى در كشور تبديل كنيم. 
ــت و  ــت يك بحث فراقوه اى اس آملى الريجانى افزود: بحث محيط زيس
نمى شود فقط به قوه مجريه اكتفا كرد بلكه قوه قضاييه و حتى نهادهاى 
غيردولتى و NGOها و دانشگاه ها بايد با سروصدا آن را به يك فرهنگ 

عمومى تبديل كنند. 
ــان كرد: برخى از قوانين بايد بازنگرى شود.  رئيس قوه قضاييه خاطرنش
ــت كلى قوه قضاييه است، ولى در رابطه با اين  جرم انگارى برخالف سياس
بحث گفته اند كه بايد جرم انگارى شود. ما بايد همه چيز را با هم ببينيم. 
ما نمى توانيم در مجلس قانونى بگذاريم كه همه را شاكى كند و به عنوان 
ــازد به سراغش نرويم  ــهرك يا ويال مى س مثال آقايى كه در كنار دريا ش

ولى خانه فرد ديگرى را با بيل مكانيكى تخريب كنيم. 
وى تاكيد كرد: مجلس، قوه قضاييه و نهادهاى متولى موضوع را بررسى 
ــتاها وارد  ــه نحوى كه اضرارى به بافت فرهنگى و اجتماعى روس كنند ب

نشود. 
ــس قوه قضاييه با بيان اينكه برخورد با مجرمان را قبول داريم و به  رئي
ــترى ها خصوصا مازندران،  ــاى دادگس  آن عمل كرده ايم، گفت: اكثر رؤس
ــازهاى غيرقانونى واقع نشده و  ــتان گفته اند كه ساخت و س گيالن و گلس

ادعاى آنها در حد صفر است كه ما هم از آنها حمايت مى كنيم. 
وى افزود: سازمان محيط زيست پيشنهادى را براى تشكيل شعب ويژه 
داده است كه ما مانعى بر آن نمى بينيم و اميدواريم اين كار انجام شود. ما 
پيشنهاد مى كنيم پژوهشگاه قوه قضاييه حلقه وصلى براى اين كار شود. 
ــت، گفت: از  ــاره به نيروهاى حفاظت محيط زيس آملى الريجانى با اش
دولت مى خواهيم كه بودجه اين سازمان را براى نيروها اعم از محيط بانان 

و امور ديگر به صورت كافى در نظر گيرد. 
ــهل انگارى آنها  ــان در اثر س ــاره محيط بان ــفانه درب ــزود: متاس وى اف
ــازمان محيط زيست و قوه قضاييه  ــكالتى برايشان پيش آمده كه س مش
ــتفاده از سالح بايد در چارچوب  ــكل كرده است؛ در واقع اس را دچار مش
ــد و برخى از آنها دچار  ــفانه افراد متعددى مى ميرن ــد. متاس خودش باش
ــوند كه سازمان محيط زيست و قوه قضاييه را گرفتار  قتل غيرعمد مى ش
ــد كه اكنون  مى كنند. طبيعتا قصاص هم بايد در اين زمينه انجام مى ش

خبر خوشى رسيدكه در يك مورد اولياى دم رضايت داده اند. 
ــت  ــتگاه قضا ادامه داد: برخى از اين موارد قتل غيرعمد اس رئيس دس
ــد و نوعى  ــته باش ــلحه داش نه عمد؛ زيرا اگر طرف مقابل محيط بانان اس
ــت و بحث فقهى و حقوقى دارد. بنابراين  ــد ديگر قتل عمد نيس دفاع باش

ــى براى محيط بانان گذاشته شود و  ــمنديم كالس هاى آموزش ما خواهش
عوامل استفاده غيرصحيح از سالح به آنها توضيح داده شود. 

ــه موضوع  ــگاه مهمى ب ــالم ن ــن اس ــرد: دي ــد ك ــى تاكي آملى الريجان
محيط زيست داشته و آن را نشان داده است. 

وى با بيان اينكه شكار حيوانات از روى تفريح ممنوع است و اگر حرام 
نباشد كراهت آن قطعى است، گفت: سفر براى شكار غير رزق و تفريحى 

حرام است. 
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اگر به رستوران ها نگاه كنيم مى بينيم كه 
بشقاب بشقاب برنج ريخته مى شود در حالى كه نمى دانند براى اين برنج 
ــده، كاغذهايى را از بين مى برند در حالى  چه مقدار آب و نيرو مصرف ش
ــراف  كه نمى دانند چقدر بايد براى اين كاغذها درخت بكارند؛ بنابراين اس

ــت دارد كه ما آن را  ــنى به بحث محيط زيس ــراف ارتباط روش و منع اس
جدى نمى گيريم، در حالى كه بسيار مهم است. 

ــور هم مهم است چرا كه ما كشور دينى  وى افزود: ظرفيت ايمانى كش
ــت دينى مردم را  ــتفاده كنيم و ظرفي ــتيم و بايد از اين ظرفيت اس هس
ــاره به موضوع احترام به حيوانات و رعايت  بر انگيزيم. آملى الريجانى با اش
ــات داريم كه  ــع به احترام به حيوان ــه داد: مطالبى راج ــوق آنها ادام حق

مقوله اى مهم است. 
رئيس قوه قضاييه با طرح اين سوال كه ما بايد نسبت به محيط زيست 
ــيم و چه مقدار بايد از آن حمايت كنيم؟ گفت:  ــته باش چه رفتارى داش
ــت را از بين ببرند. متاسفانه هر فرد هر  ــان ها حق ندارند محيط زيس انس
ــت كرده و اين دخالت فزاينده  ــته دست اندازى به محيط زيس كجا توانس

هر روز بدتر مى شود. 
ــاره به بحث دينى محيط زيست گفت: ما در مورد هر قانونى  وى با اش
ــان و  ــه اضرار به خود انس ــم بايد بدانيم ك ــم تدوين كني ــه مى خواهي ك
ــت كه بحث  ــت ولى از منظر دينى قابل بحث اس ديگرى اجماال حرام اس
ــه خيلى فراتر از  ــتر ك ــت آيا فقط بحث اضرار را دارد يا بيش محيط زيس
ــت. چه دليلى دارد كه  ــمند بودن خود محيط زيس ــت، مثل ارزش آن اس

ما به عنوان انسان در اين محضر جمال الهى حق تصرف داشته باشيم. 
ــيار مهم است  ــت بس رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه بحث محيط زيس
ــن موضوع يك بحث ميان  ــه دنيا اهميت خاصى دارد، گفت: اي و در هم
رشته اى است و از جهات مختلف اعم از فلسفى،  اخالقى، دينى، سياسى، 
ــت را مدنظر قرار داد و  ــى مى توان موضوع محيط زيس ــى و قضاي فرهنگ

نمى شود آن را به يك بحث خاص محدود كرد. 
ــور بايد  ــت در كش ــبرد مباحث محيط زيس وى تصريح كرد: براى پيش
ــتگاه ها شويم كه به نحوى با اين مباحث درگير  ــت به دامن همه دس دس
ــتگاه هاى غيرقضايى و نيز دانشگاه ها و  ــتگاه قضايى و دس ــتند. دس هس
حوزه هاى علميه و دستگاه هاى مردمى مى توانند در پيشبرد اين مباحث 

به ما كمك كنند. 
ــت چگونه  ــت كه نگاه ما به محيط زيس وى گفت: موضوع مهم اين اس
ــت  ــت؟ ما در صحبت هاى تلويزيونى وقتى مى خواهيم از محيط زيس اس
ــت به ضرر ما  بحث و حمايت كنيم از اين جهت كه تخريب محيط زيس
ــان محور است اما آيا  ــت صحبت مى كنيم؛ يعنى نگاهمان انس انسان هاس
ــت؟ آيا ما زيبايى هاى  ــت اين گونهابزارى اس واقعا ارزش هاى محيط زيس
ــت را فقط به اين دليل مى دانيم كه انسان از آن لذت مى برد  محيط زيس
ــت. البته زيبايى هاى محيط زيست مقوله  ــمند اس يا اينكه خودش ارزش
ــمند  ــت. به نظرم بعضى از زيبايى هاى طبيعت خودش ارزش ديگرى اس

است. 

رئيس قوه قضاييه در سومين همايش حقوق محيط زيست: 

حفظ محيط زيست به فرهنگ عمومى تبديل شود

 برگزارى كارگاه آموزشى منطقه اى قضات سازمان قضايى نيروهاى مسلح
ششمين كارگاه آموزشى منطقه اى قضات سازمان قضايى نيروهاى مسلح 
ــتان اصفهان برگزار شد. در اين كارگاه آموزشى كه به موضوع  به ميزبانى اس
ــى ابهامات مباحث حدود، قصاص و ديات در قانون مجازات اسالمى  «بررس
مصوب 1392» اختصاص داشت، قضات سازمان هاى قضايى نيروهاى مسلح 

ــتند.  ــتان هاى اصفهان، قم، مركزى و چهارمحال و بختيارى حضور داش اس
ــالم  ــط حجت االس ــن كارگاه دو روزه، مباحث مربوط به قصاص توس در اي
والمسلمين محمد مصدق معاون قضايى و حقوقى سازمان قضايى نيروهاى 
ــيدرضا حسينى معاون دادستان  ــلح، مباحث مربوط به ديات توسط س مس

ــط جعفر صادق منش  ــتان تهران و مباحث مربوط به حدود توس نظامى اس
ــلح تدريس  ــازمان قضايى نيروهاى مس مديركل دفتر آموزش و پژوهش س
شد. در مراسم افتتاحيه اين كارگاه نيز ابراهيم مهرانفر رئيس سازمان قضايى 
نيروهاى مسلح استان اصفهان ضمن خير مقدم به قضات شركت كننده، در 

ــده در بحث آموزش و پژوهش در طول  ــخنان كوتاهى به تحول ايجاد ش س
سال هاى گذشته در سازمان اشاره كرد و گفت: حقيقتا عزت و اقتدار سازمان 
ــگاهى روزافزون شده و امروز حرف هاى زيادى براى  در مجامع علمى و دانش

گفتن در حوزه حقوقى و قضايى دارد. 
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حمايت از حقوق مصرف كننده
 راهكارها و چالش ها (بخش پايانى)

 وحيد شقاقى شهرى، عضو هيأت علمى دانشگاه تهران 
ــبت  ــتاد علوم اقتصاد در گفت و گو با ايرنا به مناس و اس
ــدگان»، گفت:  ــت از حقوق مصرف كنن «روز ملى حماي
ــا از اهميت بااليى  ــده در هر اقتصادى در دني مصرف كنن
ــورد حمايت قرار  ــور م ــت، به همين منظ ــوردار اس برخ
ــى،  ــران نيز با مرور قانون اساس ــاد اي ــرد، در اقتص مى گي
ــتيبانى از مردم در دسترسى به نيازهاى مهمى چون  پش
ــتغال، كاالهاى اساسى و. . . تاكيد شده است.  آموزش، اش
ــه از مصرف كنندگان در  ــرورى خواهد بود ك بنابراين ض
ــورد نياز آنها  ــى يا م ــى به كاالهاى اساس حوزه دسترس

حمايت شود. 
ــاره حق و حقوق  ــگاه تهران درب عضو هيأت علمى دانش
ــت: اين موارد به نوعى حق الناس  مصرف كنندگان بيان داش
ــود كه دامنه  ــوب مى ش ــهروندى محس يا همان حقوق ش
ــترده اى دارد و از دسترسى به هواى پاك  تعريف بسيار گس
تا كاالهاى مورد نياز، غذاى سالم و داروها را شامل مى شود. 
حقوق شهروندى در قانون اساسى، حقى است كه بر برگردن 
ــردم در برابر  ــود دارد تا از حقوق م ــت و دولت وج حاكمي
رويدادها و مشكل هاى مختلف دفاع و حمايت كند. در نتيجه 
ــالم و كاالهاى  ــهروندان حق دارند كه به غذاى س تمامى ش
مورد نياز خود دسترسى پيدا كنند و تبعيضى وجود نداشته 
باشد، همچنين سالمت كاال تضمين شود و قيمت باال براى 
كاالها پرداخت نشود، در واقع اين امر حق مردم براى تامين 
امنيت غذا و كاالى سالم با قيمت عادالنه است، براى تحقق 
ــازمان هاى مردم نهاد و دولتى  بخشيدن به اين هدف ها، س
ــى به  ــهروندى مردم در زمينه دسترس بايد پيگير حقوق ش

كاالهاى مورد نياز آنان باشند. 
اين كارشناس اقتصادى با اشاره به جنبه هاى گوناگون 
ــدگان، تصريح كرد:  ــت از حقوق مصرف كنن مقوله حماي
يكى از حقوق مصرف كنندگان، شفافيت به شمار مى رود. 
ــفافيت باالترى باشد، به صورت  هر چقدر اقتصاد داراى ش
ــود در زمينه  ــده مى تواند به حق خ ــى، مصرف كنن طبيع
ــت يابد، بدين  ــى به كاالهاى مختلف دس تامين دسترس
ــازى و اطالع رسانى در ارتباط  منظور بايد بحث شفاف س
ــتور كار نهادهاى گوناگون  با نوع قيمت، كاال و. . . در دس
ــود و اگر اين امر در حق مصرف كننده صورت  قرار داده ش
نگيرد، مى تواند سبب ايجاد رانت و تبعيض شود. موضوع 
بعدى در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان، جلوگيرى 
ــت. هر چقدر بازار از رانت هاى  از تبعيض هاى مختلف اس
ــتر مى شود. عامل  ــد، تبعيض بيش مختلف برخوردار باش
ــورد توجه قرار  ــد در حق مصرف كننده م ــرى كه باي ديگ

ــود كيفيت و  ــت كه نب ــى كيفيت كاالها اس گيرد، بررس
ــنجش درست مى تواند حق مصرف كننده را تباه سازد.  س
ــئول ديگرى بايد  به صورت طبيعى دولت يا هر ارگان مس
حقوق مصرف كننده را در زمينه كيفيت كاال تضمين كند 
ــت مصرف كننده از نبود كيفيت در كاالها  زيرا ممكن اس

آگاهى نداشته باشد. 
ــى در ادامه افزود:  ــگاه خوارزم عضو هيأت علمى دانش
ــت كه در زمينه حق  ــانات قيمت ها مورد ديگرى اس نوس

ــازمان  ــى كرد و در اين مورد س ــده بايد بررس مصرف كنن
ــوق مصرف كننده بايد بتواند به  تعزيرات و حمايت از حق
ــيدگى كند، زيرا ممكن است قيمت هاى  اين موضوع رس
ــهرهاى مختلف اعالم و اين امر  متفاوتى در مكان ها و ش
سبب از ميان رفتن حقوق مصرف كننده شود. بحث قاچاق 
ــز از راهبردهاى ديگر در رعايت حق مصرف كننده  كاال ني
ــاد زيرزمينى به هر  ــى رود، هنگامى كه اقتص ــمار م به ش
ــود، حق مصرف كننده نيز تباه خواهد  ــتر ش ميزانى بيش

شد و چون كاالهاى قاچاق ممكن است پشتيبانى نشوند، 
ــت كه مانع قاچاق كاال  ــئوالن اين اس بنابراين وظيفه مس

به ويژه كاالهاى ضرورى شوند. 
ــندگان در برابر  ــدگان و فروش ــه توليدكنن وى از وظيف
ــت: وظيفه  ــت و اظهار داش ــخن گف ــدگان س مصرف كنن
ــنده در برابر مصرف كننده اين است  توليد كننده و فروش
ــالم را تا ميزان امكان به دست آنان برساند و  كه كاالى س
قيمت ها را با شفافيت به مصرف كننده اعالم كند. بنابراين 

ــتور  ــندگان بايد نبود تبعيض در قيمت ها را در دس فروش
ــارف قيمت ها  ــد و از افزايش غير متع ــود قرار دهن كار خ
ــكل هايى كه در حوزه كاال  جلوگيرى كنند، همچنين مش
ــد و ايجاد اعتماد  ــبب رش ــود دارد، مطرح كنند تا س وج

اقتصادى در ميان مردم شوند. 
ــتاندارد و  ــه اس ــاره نقش موسس ــهرى درب ــقاقى ش ش
انجمن هاى حمايت از مصرف كننده، عنوان كرد: ضمانت 
ــه و انجمن هاى  ــاى اين موسس ــت كاال از وظيفه ه كيفي
ــى از مردم  ــرا برخ ــت، زي ــده اس ــت از مصرف كنن حماي
ــخيص دهند يا امكان دارد  نمى توانند كيفيت كاال را تش
پس از مصرف متوجه شوند كه كاال بى كيفيت بوده است. 
بنابراين اين نهادها وظيفه سنجش سالمت و كيفيت كاال 
ــد و به يقين بايد در انجام آن دقت كنند،  را برعهده دارن
ــته باشد، امكان دارد  ــكلى در كاال وجود داش زيرا اگر مش
ــت ميزان خسارت  عموم مردم را درگير كند و ممكن اس
ــوان آن را جبران كرد. در  ــد كه ديگر نت به اندازه اى باش
اين زمينه سازمان هايى همچون استاندارد پيشرو هستند. 
ــگاه تهران درباره شرايط حقوق  عضو هيأت علمى دانش
ــازمان هاى  ــت: س ــران، بيان داش ــدگان در اي مصرف كنن
ــهروندى بايد در برابر مصرف  ــى در حوزه حقوق ش نظارت
ــته و كنونى را با يكديگر مقايسه  كاال، شاخص هاى گذش
كنند تا بررسى شود كه شاخص ها به چه شكل هستند و 
از زاويه هاى مختلف به اين مسئله بپردازند. به عنوان نمونه 
بايد به بررسى تمامى شاخص هايى همچون سالمت كاال، 
ــت، قيمت، نبود تبعيض، نبود انحصار، رقابتى بودن  كيفي
ــفافيت بازار بپردازند. البته اين شاخص ها در اقتصاد  و ش
ــده، اينك به صورت  ــوق مصرف كنن ــران در زمينه حق اي

دوره اى ارزيابى نشده اند و بايد اين امر صورت بپذيرد. 
ــهروندى گفت:  ــان درباره ضرورت حقوق ش وى در پاي
ــاى مختلف  ــرى نيز در حوزه ه ــازمان هاى حقوق بش س
حقوق شهروندى را در كشورهاى گوناگون رصد مى كنند 
ــهروندان در  ــالمت سنجش حقوق ش ــى س و براى بررس
ــه كرده اند تا  ــه اى را تهي ــذا و دارو، موافقت  نام ــه غ زمين
ــازمان هاى غذا و دارو بتوانند در سراسر جهان، در اين  س
ــى را آماده كنند. بدين منظور در ايران نيز  مقوله گزارش
ــهروندى در بحث مصرف،  دولت بايد در زمينه حقوق ش
ــرا مردم نياز مبرم به اين امر دارند كه  ورود پيدا كند، زي
دستگاه هاى نظارتى از كارآمدى بيشترى برخوردار باشند 
ــد، چون نبود كيفيت  ــد بر كيفيت كاالها بيفزاين و بتوانن
ــالمت كااليى و غذايى، تاثير مستقيمى روى  به ويژه در س

امنيت روانى جامعه خواهد گذاشت.
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تبریز- اسد فالح- شهردار تبریز از آغاز برنامه  های گسترده 
درختکاری همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری خبر 
داد و افزود: غرس 500 هزار اصله نهال با کیفیت و مقاوم نقطه 
عطفی در تحول فضای سبز تبریز خواهد بود. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، دکتر صادق نجفی با بیان این که رویکرد های توسعه 
فضای سبز، تنها با توجه صرف به آمار نهال کاری ها میسر نخواهد 
بود، اضافه کرد: از این رو شهرداری تبریز با در نظر داشتن استفاده 
از گونه  های مقاوم و سازگار و مدیریت منابع آبی، چشم انداز کیفی 
این بحث را مدنظر قرار داده است. وی افزود: این رویکرد، در 
راستای مدیریت هزینه  ها و اطمینان از تحقق فضای سبز پایدار 
ضروری است و ماموریت  های سازمان پارک ها و فضای سبز نیز در 
همین راستا تدوین و ابالغ شده است. شهردار تبریز اظهار داشت: 
نشاط  از  برخورداری  عین  در  باید  درختکاری  روز  برنامه  های 
اجتماعی، از ظواهر تشریفاتی و تبلیغی به دور باشد. وی ادامه داد: 
با غرس 500 هزار اصله نهال در مناطق ده گانه و همین تعداد 
نهال در فصل پاییز، سال 95 به نقطه عطف مهمی در توسعه 
فضای سبز پایدار در شهر تبریز تبدیل خواهد شد. دکتر نجفی 

با تاکید بر این که این برنامه ها بدون نقش محوری شهروندان 
قابل تحقق نیست، افزود: به همین منظور زمینه  های الزم برای 
نقش آفرینی گروه  های مردم نهاد از طریق همکاری با سازمان 
پارک ها و شهرداری  های مناطق فراهم شده است. وی متذکر 
شد: در کنار برنامه  های عملیاتی سازمان پارک ها و فضای سبز، 
توسعه درختکاری ها و جنگل کاری  های مجموعه عون بن علی، این 
مجموعه را به یکی از ریه  های تنفسی شهر تبدیل خواهد ساخت. 
شهردار تبریز با بیان اینکه برنامه  های توسعه فضای سبز محدود 
اتوبان  دو  بدنه سازی  گفت:  نیست،  بوستان ها  و  تفرج گاه ها  به 
مهم پاسداران و کسایی از ماه ها پیش آغاز شده که استمرار آن 
موجب خواهد شد ظاهر نازیبای این دو مسیر مهم شهری، اصالح 
شود. وی خاطرنشان کرد: توزیع رایگان نهال در مراکز عرضه 
شهرداری  های مناطق، در روز های آتی آغازخواهد شد؛ عالوه بر 
این، مشاوران و کارشناسان حاضر در این مراکز، راهنمایی  های 
الزم را در خصوص کاشت و حفاظت از نهاده ها ارایه خواهند 
داد. دکتر نجفی اضافه کرد: در کنار درختکاری  های بهاره، کاشت 
یک میلیون بوته انواع درختچه  های بهاره، نقش موثری در تلفیق 

طبیعی و محیطی برنامه  های درختکاری خواهد داشت. وی اظهار 
داشت: برنامه  های درختکاری در کنار کاشت 2 میلیون پیاز الله، 
200 هزار جعبه بنفشه و 200 هزار بوته، بهار 95 تبریز را به یکی 
از دوره  های با طراوت و درخشان توسعه فضای سبز درختی و 

زینتی تبریز تبدیل خواهد کرد. 

شهردار تبریز:

تبریز با غرس 500 هزار نهال مقاوم به استقبال بهار می رود

اخبار

طرح راهداري نوروزي گلستان از 
25 اسفندماه آغاز مي شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش اداره روابط 
عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس 
»ابراهیم مبارک قدم« روز چهارشنبه در جلسه کمیته 
استان،  سفرهاي  تسهیالت  ستاد  نقل  و  حمل  خدمات 
گفت: طبق تاکیدات مقام عالي وزارت راه و شهرسازي این 
طرح در سال جاري نیز با هدف ارتقاي ایمني محورها و 
فراهم سازي سفري شاد و ایمن براي هموطنان و مسافران 
نوروزي اجرا مي شود.وي با بیان اینکه اجراي این طرح تا 
15 فروردین ماه ادامه دارد، افزود: ماهیت استان شمالي 
گلستان به دلیل بهره مندي از مواهب الهي و طبیعي بي 
شمار، ساالنه پذیراي گردشگران بسیاري است که مي طلبد 
براي ایمن سازي و آراستگي محورها، اقدامات و عملیات 
و شهرسازي  راه  گیرد.مدیرکل  مستمر صورت  راهداري 
گلستان اظهارکرد: مدیریت راهداري اداره کل در راستاي 
تحقق این اهداف هرساله اقداماتي را قبل و حین تعطیالت 
نوروزي در قالب این طرح به اجرا در مي آورد. به گفته 
مبارک قدم، تجدید و انجام خط کشي، لکه گیري، پاکسازي 
و آراستگي حریم راه ها، تعمیر، شست وشو و تعویض تابلو 
و عالئم فرسوده، ترمیم پل ها و روشنایي محورها از جمله 
قداماتي است که در طرح راهداري نوروزي گنجانده شده 
و در حال اجراست.وي با اشاره به اینکه در ایام تعطیالت 
نوروزي فعالیت راهداران و عوامل راهداري مستقر در راه 
ها دوچندان مي شود، ادامه داد: در حین تعطیالت نوروز، 
ماموران و عوامل راهداري به طور مستمر اتفاقات سطح 
جاده ها را رصد و بررسي کرده و در جهت رفع آنها وارد 

عمل مي شوند.

غرس 900 اصله نهال به نیت 900 
شهید گرانقدر شهرستان اسالمشهر

اســالمـشـهر- خبرنگار 
با  همزمان  فرصت امروز- 
و  شهدا  بزرگداشت  هفته 
روز  و  طبیعي  منابع  هفته 
روز  مراسم  درختکاري، 
درختکاري با مشارکت شوراي 
و  شهرداري  شهر،  اسالمي 
بنیاد شهید اسالمشهر، با حضور فرماندار، بخشدار، رئیس 
و اعضاي شوراي اسالمي شهر،شهردار و معاونین و سایر 
معظم  خانواده  از  جمعی  و  شهري  مسئولین  و  مدیران 
بوستان  آموزان در  دانش  از  و گروهی  ایثارگران  و  شهدا 
فدک خیابان امام حسن مجتبي )ع( برگزار شد. علیرضا 
مناسبت  به  تبریک  اسالمشهر ضمن  ناصری پور شهردار 
فرارسیدن هفته بزرگداشت شهدا و هفته منابع طبیعي 
و روز درختکاري، با اعالم خبر غرس 900 اصله نهال به 
منظور گرامیداشت یاد و خاطره 900 شهید عزیز شهرستان 
شهرداري  کاري  اولویت هاي  از  یکي  گفت:  اسالمشهر 
ها  پارک  تجهیز  و  سبز  فضای  به  رسیدگي  اسالمشهر 
مي باشد که در این خصوص 17 پارک منطقه ای و محلی 
با وسعت 104 هزار متر مربع در سطح شهر اسالمشهر در 
یک سال گذشته طراحی و احداث شده است. وی با بیان 
اینکه در ابتدای سال آینده نیز بوستانی بزرگ با وسعت 15 
هکتار در منطقه یک اسالمشهر افتتاح خواهد شد اظهار 
داشت: تجهیز پارکها به وسایل بازی و ورزشی، نیمکت و... 
ترمیم سیستم روشنائی پارک ها و رفع نواقص بوستان ها نیز 
در سال 94 مورد توجه قرار گرفت. وي با اشاره به برنامه  های 
گسترده شهرداری اسالمشهر برای حفظ و بهبود و توسعه 
فضای سبز گفت هم اکنون سرانه فضای سبز شهروندان 
اسالمشهري به 10 متر مربع رسیده است و بهبود و توسعه 
فضای سبز و پارک ها از اولویت هاي کاري مجموعه مدیریت 
شهري مي باشد. این مسئول با تاکید بر منویات رهبر معظم 
انقالب در حوزه حفظ درختان و عرصه  های سبز شهرها 
اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط زیست 
ثروت عمومی است، تمامی مسئوالن و شهروندان وظیفه 
سنگینی برای حفظ و نگهداری از آنها را دارند. شهردار 
اسالمشهر همچنین از توزیع رایگان 10 هزار اصله نهال در 

هفته منابع طبیعی بین شهروندان خبر داد. 

رئیس راه وشهرسازی خنداب خبر داد:
پروژه زیرسازی و آسفالت بخشی از 

محور غرب رودخانه قره چای به طول 
3 کیلومتر به بهره برداری رسید 

و  زیرسازی  پروژه  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
آسفالت بخشی از محور غرب رودخانه قره چای به طول 
با حضور  مراسمی  در  رسید.  بهره برداری  به  کیلومتر   3
جمعی از خانواده ها ی شهدای بخش قره چای، قناتی 
رئیس نمایندگی راه وشهرسازی شهرستان خنداب وجمعی 
از مسئولین محلی، پروژه زیرسازی و آسفالت بخشی از 
محور غرب رودخانه قره چای به طول3 کیلومتر وعرض 
6 متر به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راه وشهرسازی استان مرکزی،حسینعلی قناتی رئیس 
نمایندگی راه وشهرسازی خنداب , در این مراسم با اشاره 
به این مطلب گفت: با توجه به اهمیت منطقه غرب رودخانه 
قره چای در ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان خنداب 
از لحاظ تراکم جمعیت روستایی , مقوله زیرسازی , خط 
قره چای  رودخانه  غربی  محور  آسفالت  روکش   , کشی 
اراک- بزرگراه   در موازات جاده اصلی خنداب-سه راهی 
وشهرسازی  راه  نمایندگی  کار  دستور  در  آباد  خرم 
شهرستان خنداب قرار دارد. شایان ذکر است با بهره برداری 
از این پروژه، حداقل 4 روستای بخش قره چای شهرستان 

خنداب از نعمت راه روستایی ایمن برخوردار می شوند.

پیشرفت 40 درصدی پروژه تقاطع 
غیر همسطح امام حسن )ع( اراک

تقاطع  پروژه  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
پروژه  پنج  از  یکی  امام حسن)ع(  میدان  غیرهمسطح 
در دستور کار قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا می باشد که 
عملیات اجرایی آن در شهریور ماه سال جاری همزمان 
با هفته دولت با حضور وزیر اطالعات، استاندار استان 
مرکزی و مسئولین شهری آغاز گردید. این تقاطع شامل 
یک مسیر زیرگذر و در سه الین رفت و برگشت می باشد 
و برای سهولت در تردد وسائل نقلیه ای که از شمال به 
ریزی  برنامه  می کنند  حرکت  اراک  بالعکس  و  جنوب 
شده است. میدان امام حسن )ع( در مسیر کمربندی 
شمالی کالنشهر اراک قرار گرفته است و از سوی دیگر 

از غرب به بلوار کشاورز منتهی می گردد. 
اینکه این میدان در مسیر پر تردد جنوب  با توجه به 
کشور قرار دارد و نیز در شرق این میدان، مرکز میوه 
و تره بار اراک می باشد لذا مطالعات الزم جهت ایجاد 
یک تقاطع غیرهمسطح زیرگذر با هدف افزایش ایمنی 
به مسیر های  توجه  با  ترافیک  روان تر کردن حرکت  و 
انجام پذیرفت. مهندس محمد  این تقاطع  متقاطع در 
ابراهیم عباسی شهردار اراک با اشاره به این که تقاطع 
امام حسن)ع( دو پل و 8 دیوار نگه دارنده خاک دارد 
با  مشابه  و  نزدیک  آن  عملکرد  و  طراحی  وهمچنین 
تقاطع غیرهمسطح میدان فراهان می باشد، در خصوص 
حجم عملیات انجام گرفته در پروژه تقاطع غیرهمسطح 
امام حسن )ع( عنوان نمود: تا به حال 3800 مترمربع 
مترمکعب  آرماتوربندی،76000  بندی،670تن  قالب 
انجام  بتن ریزی  مترمکعب   4650 و  خاکبرداری 
حفاری،  عملیات  همچنین  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
این  شمع  185عدد  تمام  ریزی  بتن  و  آرماتوربندی 

پروژه، صورت پذیرفته است.

اخبار

 بازدید مدیرعامل مخابرات گلستان 
ازجشنواره و نمایشگاه مطبوعات

روز  سومین  در  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
شرکت  مدیرعامل  گلستان  استان  مطبوعات  نمایشگاه 
مخابرات به اتفاق هیات همراه از غرفه  های مختلف دیدار 
مطبوعات  جامعه  برای  موفقیت  آرزوی  وی ضمن  کرد. 
رسالت آنان را به عنوان زبان گویای مردم ومسئوالن بسیار 
مهم و حائز اهمیت دانست. مهندس شهمرادی با بیان 
این که ادارات و سازمان ها باید از تمام ظرفیت مطبوعات 
و خبرگزاری ها در استان استفاده کنند و نسبت به رشد 
کمی و کیفی خبرگزاری ها اقدام کنند گفت: خبرگزاری ها 
و مطبوعات نیز باید به سازمان ها جهت شناسایی و معرفی 
وی  کنند.  کمک  می دهند،  ارائه  مردم  به  که  خدماتی 
رسانه ها را پل ارتباطی بین سازمان ها و مردم دانست و 
اظهار داشت مخابرات تعامل خوبی با تمام خبرگزاری ها و 
مطبوعات استان دارد و ما معموالً خدماتی که مردم باید 

در جریان آن باشند را از طریق مطبوعات اعالم می کنیم.

آغاز بهره برداری از گازرسانی به 
مجموعه روستا های قائمیه در 

استان فارس
شیراز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز 
استان فارس گفت: بهره برداری از گازرسانی به مجموعه 
شهرستان  )چنارشاهیجان(  قائمیه  بخش  روستا های 
کازرون با حضور رحمانی معاون استانداری فارس، فرماندار، 
از مسئولین شهرستان کازرون در  تنی چند  و  بخشدار 
روستای حکیم باشی حسین آباد این بخش آغاز گردید. در 
ابتدای این مراسم فرماندار کازرون ضمن خوش آمد گویی 
به حاضران گازرسانی به این مجموعه روستاها را کاری مهم 
برشمرد و از مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت گاز استان 
که در گازرسانی به مناطق محروم فعالیت میکنند تقدیر 
و تشکر بعمل آورد. مدیرعامل شرکت گاز استان فارس 
گازرسانی به روستاها را از اولویت  های شرکت گازاین استان 
برشمرد و گفت: برای گازرسانی به این مجموعه روستاها 
باشی، حسین  که شامل روستا های تل کوشک، حکیم 
میدانک،  مظفرآباد،  قندیل،  آباد،  جعفر  آباد،  جهاد  آباد، 
جهان آباد، صمدآباد، برج سوخته علیا و برج سوخته سفلی 
می باشد اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال صرف گردیده 
که تمامی این اعتبارات از محل بودجه  های عمرانی شرکت 
گاز استان فارس تأمین و پرداخت شده است. محمدی 
اضافه نمود: امیدواریم با مساعدت  های دولت تدبیر و امید 
قابلیت  و همکاری مردم به زودی تمامی روستا هایی که 
گازرسانی دارند را به شبکه گاز کشور متصل نماییم. در 
پایان این مراسم مشعل گاز حسینیه حکیم باشی توسط 

رحمانی معاون استاندار فارس روشن گردید.

امسال بیش از 16 هزار واحد خون 
در کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل انتقال خون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش 
از 16 هزار و 825 واحد خونی در این استان از سوی مردم 
و مسئوالن اهدا شده است. کاظم حسن زاده افزود: در 
این مدت 19 هزار و 720 هزار نفر برای اهدای خون به 
مراکز انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کردند که 
از این تعداد 16 هزار و 486 نفر آقا و 399 نفر خانم بوده 
است. وی بیان کرد: از این تعداد دو هزارو 433 نفر برای 
بار اول، چهار هزارو 587 نفر با سابقه و 9 هزارو 805 نفر 

اهداکنندگان مستمر بودند. 
حسن زاده اظهار کرد: افرادی که از لحاظ جسمی سالم 
بوده بیماری  های قلبی، عروقی، ریوی، عفونی نداشته و 
حداقل 18و حداکثر 65 سال سن داشته باشند با داشتن 
حداقل 50 کیلو وزن و فشار خون مناسب می توانند خون 
اهدا کنند. وی ادامه داد: از هر کیسه خون کامل حداقل سه 
فرآورده خون فشرده، پالکت و پالسما که هر کدام دارای 
مصرف خاص هستند، تهیه می شود. مدیرکل انتقال خون 
خون  های  مصرف  بیشترین  بویراحمدافزود:  و  کهگیلویه 
جراحی،  تاالسمی،  بیماری  های  بخش  های  در  اهدایی 
زنان و زایمان است. حسن زاده گفت: حدود 95 درصد از 
خون  های اهدایی مربوط به آقایان و پنج درصد مربوط به 
بانوان است در حالی که بیشترین مصرف کننده خون  های 
اهدایی خانم ها هستند. وی بیان کرد: استان کهگیلویه و 
بویراحمد در زمینه اهداء خون در سال  های اخیر جزو سه 

استان اول کشور بوده است. 

کلیه پارک ها و بوستان هاي سطح 
شهر و منطقه گاوازنگ پاکسازي شد

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  زنجان- 
عمومي و امور بین الملل شهرداري زنجان، در آستانه سال 
جدید و عید نوروز کلیه پارک ها و بوستان هاي سطح شهر و 
منطقه گاوازنگ پاکسازي شد. منطقه گاوازنگ مسیر مقابل 
نمایشگاه کاسپین تا مزار شهداء گمنام و اطراف مسیر را از 
هر لحاظ با تجمع کلیه نیروهاي فضاي سبز پاکسازي شد. 
عملیات پاکسازي و پیرایش و استقبال از نوروز سال 95 با 
تجمع نیروها در پارک ملت و با مشارکت مناطق سه گانه 

شهرداري زنجان و سازمان فضاي سبز انجام شد.

آموزش آشنایی با نرم افزار آماری 
برای دانشجویان همه مقاطع 

تحصیلی واحد بوشهر
کارگاه  دوره  یک  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SPSS در ادامه برگزاری 
کارگاه  های آموزشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
واحد بوشهر، برای دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی در 
آمفی تئا تر دانشکده علوم انسانی این واحد دانشگاهی برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، دکتر حسن 
مزارعی مدرس این کارگاه، مقاله  های علمی و پژوهشی را ابزار 
مهمی برای توسعه دانش، ارتقای علمی و حرف های معرفی 
و عنوان کرد: نگارش مقاله در زمره هنر  های پژوهشگران 
با  اگر  که  می شود  تلقی  علمی  دستاورد  های  اشاعه  در 
تحقیقات میدانی عجین شود به مثابه ابزاری برای بازاریابی 
مهارت  های علمی در مجامع علمی محسوب می شود. این 
مدرس دانشگاه با بیان اینکه هر پژوهشی در قسمت تجزیه 
و تحلیل به جهت تبیین و بیان روابط و مدل  های علی نیاز 
به کار نرم افزاری دارد، اظهار کرد: یک پژوهشگر در پژوهش 
خود نیاز دارد پس از تبیین فرضیات با استفاده از روش  های 
مختلف آماری به بررسی فرضیات پژوهش بپردازد و پس 
از سنجش روابط بین متغیر ها و تحلیل آنها در خاتمه به 
 Spss تصمیم گیری موفق نایل آید. مزارعی با تأکید بر اینکه
نرم افزاری تخصصی مربوط به علم آمار است که شهرتی 
جهانی در همه علوم از جمله علوم انسانی دارد، تشریح کرد: 
از طریق این نرم افزار می توان داده  های خام را به اطالعات 
پردازش شده و مناسب برای تصمیم گیری تبدیل کرد. عضو 
هیأت علمی واحد بوشهر سهولت، سرعت و دقت عمل و 
قابل اعتماد بدون نتایج به دست آمده را از مشخصه  های این 
نرم افزار در روش ها و آزمون  های آماری معرفی و بیان کرد: 
برای کار با این نرم افزار، داشتن اطالعات مربوط به علم آمار 
و همچنین مهارت استفاده از کامپیو تر در حد آشنایی با 
سیستم عامل ویندوز و نرم افزار Excel کافی است. مزارعی 
ادامه داد: به طور کلی تحلیل  هایی که با این نرم افزار می توان 
انجام داد شامل دو بخش عمده تحلیل توصیفی مشاهدات 
اطالعات  از  استفاده  با  آماری  نتیجه گیری  و  استنباط  و 

توصیفی به دست آمده است.

در  امروز-  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
نشست دانشمندان برجسته جهان اسالم در 
دانشگاه های معتبر در دنیا که به میزبانی شرکت 
آبفا استان اصفهان برگزار شد دکتر صراف زاده 
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب گفت: طی 
می شود  پیشنهاد  گرفته  صورت  بررسی  های 
با توجه به پتانسیل  های دیپلماسی، کیفی و 
دارد  وجود  اصفهان  استان  در  که  مدیریتی 
استان اصفهان به عنوان پایلوت آب در میان 
کشور های جهان اسالم انتخاب شود به گونه ای 
که موضوعات مختلف حوزه آبریز زاینده رود 
مورد مطالعات مختلف قرار گیرد. دبیر نشست 
بین المللی آب اعالم کرد: تمام دانشمندان و 
محققان برجسته جهان اسالم طی بازدیدی که 
از استان اصفهان داشته اند و با تبادل اطالعات 
صورت گرفته انتظار می رود این نشست یک 
دهد  ارائه  خروجی  عنوان  به  اساسی  راهبرد 
این  آبی  با مشکالت  برای مقابله  تا راهکاری 

منطقه باشد. وی اظهار داشت: ویژگی آب و 
هوایی استان اصفهان تقریباً با اقلیم کالیفرنیای 
آمریکا مطابقت می کند و این درحالیست که 

ایالت هم در چند سال  این  اینکه  به  باتوجه 
مواجه  متعدد  خشکسالی  های  وقوع  با  اخیر 
است اما این پدیده نتوانسته است مانع رشد 

می شود  بنابراین  شود،  منطقه  این  اقتصادی 
با همکاری و تعامل دانشمندان جهان اسالم 
راهکار های مقابله با تبعات پدیده خشکسالی 
در این استان نیز ارائه گردد تا مانع از وجود 
آثار سوء پدیده خشکسالی باشیم. وی به طومار 
شیخ بهایی اشاره کرد و اظهار داشت : استان 
اصفهان با داشتن دانشمندان فرهیخته و بزرگی 
مانند شیخ بهایی که طومار آن منبعی برای 
تقسیم آب بوده و به نوعی می توان گفت اولین 
دیپلمات آب در جهان اسالم از استان اصفهان 
بوده که توانست تقسیم بندی آب را به خوبی 
اعمال نماید. بر این اساس در حال حاضر هم 
می توان با هم افزایی و همکاری و مشارکت تک 
تک دانشمندان جهان اسالم مشکالت حوزه 
طوریکه  به  کرد.  برطرف  را  رود  زاینده  آبریز 
پروتکلی تبیین شود که با عملیاتی شدن آن 
مشکالت و چالش  های حوزه آبریز زاینده رود 

رفع گردد.

رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب در ایران پیشنهاد داد:
اصفهان به عنوان پایلوت آب در میان کشور های جهان اسالم انتخاب شود

مسکن  بنیاد  سرپرست  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
استان در حاشیه بازدید از دهکده گردشگری بوشهرگفت: در 
اجرای 17 هکتار از فاز نخست طرح دهکده گردشگری ساحلی 

بوشهر 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. 
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری در 
حاشیه بازدید از دهکده گردشگری بوشهر با اعالم این مطلب 
افزود: از 10 شهرستان استان بوشهر 80 درصد شهرستان ها 
دارای ساحل هم جوار با خلیج فارس هستند که این مهم، فرصتی 

برای اجرای طرح  مختلف گردشگری فراهم کرده است. و شهر 
بوشهر یکی از ظرفیت  های باال در حوزه گردشگری می باشد. و 
این امر موجب شده که قابلیت  های سرمایه گذاری در استان 
فراهم شود. حیدری به اجرای طرح دهکده گردشگری بوشهر 
پرداخت وافزود: این پروژه در 85 هکتار در شهربوشهر طراحی 
شده که اکنون فاز نخست آن در 17 هکتار با 2 دریاچه طبیعی و 
اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال در آستانه بهره برداری می باشد. 
و احداث این دریاچه ها فرصتی برای گردش و تفریح  های دریایی 

ایجاد نموده است. 
انواع  فاز نخست دهکده گردشگری بوشهر  بیان کرد: در  وی 
تفریحات و بازی  های دریایی طراحی شده و این در حالی است 
که خدمات گوناگون رفاهی ارائه می شود. همچنین در این فاز 
5 هزار متر مربع فضای دریاچه طراحی و 30 هزار متر مربع 
فضای سبز ایجاد شده است. و درایام نوروز فضای مفرحی برای 
گردشگران نقاط مختلف کشور در دهکده گردشگری بوشهر 

تدارک دیده شده است.

هماهنگی  نشست  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
مدیران و دست اندرکاران دستگاه  های خدمات رسان در طرح 
ساماندهی سفر های دریایی نوروز 95 به میزبانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان در بندر شهید رجایی برگزار شد. به گزارش 
واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، »مهدی نوفرستی« معاون امور دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر طرح ساماندهی سفر های 
دریایی نوروز 95 هدف از برگزاری این نشست را بررسی راهکار های 
افزایش ایمنی تردد های دریایی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور ارتقاء 
کیفیت خدمات به مسافران نوروزی دانست و گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون، بالغ بر 7 هزار نفر ساعت آموزش دریایی به خدمه 
شناور های مسافری و قایق  های تفریحی ارایه شده است. وی افزود: 
در طرح نوروزی سال 95، گواهینامه، تجهیزات، بدنه و ماشین 

آالت شناورها از نظر رعایت ایمنی و محیط زیست توسط بازرسان 
اداره کل بنادر و موسسات رده بندی ارزیابی می شووند. نوفرستی 
تصریح کرد: تمامی  شناورها ملزم هستند به ازای هر مسافر و 
درصدی بیش از آن برای کودکان جلیقه نجات به تعداد کافی 

داشته باشند و به تجهیزات مخابراتی و حلقه نجات و قایق نجات 
بادی نیز مجهز باشند. به گفته معاون امور دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، امسال در صورت با اضافه شدن مسیر های 
جدید، در مجموع 9 مسیر دریایی برای ترابری مسافر و خودرو در 
آب های استان پیش بینی شده است. این مقام مسئول اضافه کرد: 
تمامی این مسیر های دریایی دارای طرح ارزیابی ریسک هستند 
قرار می گیرند. دبیر کمیته  پایش  به صورت مستمر مورد  و 
ساماندهی سفر های دریایی استان هرمزگان همچنین گفت: با 
بهره گیری از گشت  های هوایی از طریق بالگرد، 6 فروند شناور 
ناجی، یک قایق RIB، 35 ایستگاه مردمی همیار ناجی در کنار 
همکاری دریابانی، شیالت و نیروی دریایی سپاه و ارتش در موقع 
بروز سوانح احتمالی، خدمات دهی به مسافران دریایی مضطر در 

کمترین زمان ممکن صورت می گیرد. 

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش 
برق  نیروي  توزیع  شرکت  عمومي  دفترروابط 
توسعه  معاونت  علیپور  عادل  زنجان،  استان 
مدیریت ومنابع انسانی استانداری زنجان با ارسال 
لوح  های تقدیر جداگانه ای به خاطر موفقیت های 
کسب شده از سوی این شرکت در پیاده سازی 
تکنولوزی ها و سیستم  های مدیریتی روز دنیا 
مدیریت  توسعه  معاونت  علیپور  قدردانی کرد. 
بسترسازی  زنجان  استانداری  انسانی  منابع  و 
و  یکپارچه  مدیریت  سیستم  های  استقرار  و 
همچنین طرح  های شاخص در حوزه توزیع برق 
را شایسته ارزیابی کرد و تصریح کرد: دریافت 
گواهینامه  های بین المللی وسه استاندارد ایزو 

 IMS که در قالب سیستم مدیریت یکپارچه
که اخیرا جزو توفیقات شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان است موجب مباهات استان بوده و 
نیز بستر سازی و راه اندازی سیستم جامع آماری 

 ،Share Pointبستر روی  سازمانی  هوش  و 
سامانه 1521پرداخت الکترونیکی قبوض برق و 
طرح آراستگی و هفت سین اداری این شرکت 
را نسبت به سایر ارگان ها برجسته تر کرده است. 

از  بازدید  های صورت گرفته  گفتنی است طی 
پروژه  های اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه  های 
توزیع برق، طرح کاهش تلفات، برداشت اطالعات 
شبکه دربستر GIS و سرویس پست  های هوایی 
بصورت خط گرم )بدون اعمال خاموشی( ازسوی 
مسئولین استانداری زنجان لوح سپاسی خطاب 
به مهندس عادل کاظمی رئیس هیات مدیره 
ارسال  استان  برق  توزیع  شرکت  ومدیرعامل 
گردید و یکی از شاخص ترین کار های صورت 
گرفته در این پروژه ها را بومی بودن اکثر فناوری 
ها عنوان شد که همگرا با منویات مقام معظم 
بر سیاست  های  العالی( مبنی  رهبری )مدظله 

اقتصاد مقاومتی است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز- شرکت گاز استان گیالن، 
تندیس برنزین جشنواره را به جهت عملکرد شایسته در زمینه 
تعالی  گواهینامه  و همچنین  ارباب رجوع  و  کارکنان  تکریم 
سیستم پیشنهادها را برای سال های 93-92 دریافت کرد. در 
این جشنواره محمود حسینی پژوه، مدیر توسعه منابع انسانی 
شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر برنامه  های توسعه شرکت در 
بخش سرمایه  های انسانی از لزوم توجه بیشتر به این جنبه از 
شرکت سخن گفت. وی در ادامه سخنانش انسان را موجودی 
مکرم دانست و افزود انسان باید هدف و همچنین عامل توسعه 
گاز  ملی  عامل شرکت  عراقی مدیر  ادامه مهندس  در  باشد. 
ایران، ضمن تشکر از تالش همه کارکنان شرکت گاز در پنجاه 

جنگ  همچون  موانع  و  مشکالت  وجود  با  که  گذشته  سال 
المللی، بدون وقفه باعث رشد و  تحمیلی و تحریم  های بین 
توسعه شرکت شدند، از لزوم تغییر وسیع در فرآیندها، توجه 
به مفاهیم و الگو های سرآمدی در آستانه ورود به پنجاه سال 
دوم شرکت، به منظور توسعه پایدار سخن گفتند و پس از آن 
مشخصات و ویژگی  های کارمند، سازمان و محیط متعالی را 

برشمردند. 
در پایان این جشنواره که به همت شورای بهره وری و تحول 
اداری شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید، مهندس ظهیری 
مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن، تندیس برنزین جشنواره 
را به جهت عملکرد شایسته در زمینه تکریم کارکنان و ارباب 

رجوع و همچنین گواهینامه تعالی سیستم پیشنهادها را برای 
سال های 93-92 دریافت کردند.

 بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- استاندار هرمزگان در مراسم 
مبادله اولین قرارداد فروش پساب تصفیه خانه فاضالب شهر بندرعباس 
به صنایع غرب، با اشاره به چالش جدی کم آبی در استان، گفت: 
امضای این قرارداد حرکتی استانی و موفقیتی در راستای مدیریت 
بحران آب است که بهره برداری از این طرح می تواند دغدغه این بحران 
را کاهش دهد. دکتر جادری با تاکید بر اینکه؛ ذخیره سد استقالل تنها 

تا شش ماه آینده پاسخگوی نیاز آبی شهر بندرعباس است، اولویت را با 
آب شرب دانست و گفت: هم اکنون فرصت مناسبی برای صنایع غرب 
شهر بندرعباس فراهم شده تا از طریق خرید پساب از بخش خصوصی 
آب مورد نیاز خود را تامین کنند. وی افزود: با ادامه وضعیت فعلی منابع 
آبی استان، امکان تامین آب مورد نیاز صنایع و فضای سبز از آب شرب 
وجود نخواهد داشت. همچنین باید در راستای مقابله با چالش های 

پیش رو به سراغ استفاده از تکنولوژی  های جدید نظیر تولید آب از 
رطوبت هوا و سیستم بازچرخانی آب رفت. جادری در پایان ضمن 
تصریح بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، شکست 
تحریم ها را موفقیتی بزرگ خواند و گفت: در شرایط پساتحریم و 
باید  ایران  در  المللی  بین  گذاران  سرمایه  حضور  فرصت  ایجاد  با 

عقب ماندگی  های سال  های گذشته کشور را جبران کنیم.

۱50 میلیارد ریال در فاز نخست دهکده گردشگری بوشهر سرمایه گذاری شد

همگرایی دستگاه ها برای خدمات رسانی مطلوب در نوروز 95 

قدردانی مسئوالن ارشد استانداری زنجان ازپیاده سازی فناوری  های روز دنیا در توزیع برق

کسب تندیس برنزین در اولین جشنواره سراسری سرآمدی شرکت ملی گاز ایران

استاندار هرمزگان در مراسم مبادله قرارداد فروش پساب به صنایع

صنایع غرب بندرعباس آب مورد نیاز خود را تامین کنند

جشنواره  اولین  در  فالح-  اسد  تبریز- 
گاز  شرکت  ایران  گاز  ملی  شرکت  سرآمدی 
شرکت  های  جزو  شرقی  آذربایجان  استان 

سرآمد در سطح شرکت ملی گاز ایران شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اولین جشنواره 
سرآمدی شرکت ملی گاز ایران با حضور معاون 
و  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیر 
مدیران عامل شرکت  های گاز استانی و عملیات 

استان  گاز  شرکت  و  شد  برگزار  گاز  انتقال 
آذربایجان شرقی موفق به کسب دو تندیس 

برنزین گردید. 
نتایج  اساس  بر  است؛  حاکی  گزارش  این 
حاصل از فرآیند ارزیابی عملکرد شرکت ملی 
گاز ایران در حوزه نظام پیشنهادات و حوزه 
طرح تکریم کارکنان و ارباب رجوع شرکت 
در  توانست  شرقی  آذربایجان  استان  گاز 

سطح شرکت ملی گاز ایران موفق به کسب 
استان  گاز  برنزین شود. شرکت  تندیس  دو 
آذربایجان شرقی همچنین با بهره گیری از 
متعهد  کارکنان  توان  و  سازنده  پیشنهادات 
و با انگیزه خود و در سایه مشارکت جمعی 
آنان در جلب رضایت عمومی و ارایه خدمات 
مطلوب به مردم فهیم استان توانست به این 

موفقیت دست یابد.

با کسب دو تندیس برنزین اعالم شد؛

شرکت گاز آذربایجان شرقی سرآمد در سطح شرکت ملی گاز ایران
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