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بعد از ظهر یک روز پر مشغله کاری 
در ترافیک سـنگین خودروها گیر 
کرده اید. با خـود می گویید: کاش 

از این همه فشـار کاری و اسـترس روحی دور بودم و در 
گوشـه ای از دنیا با آرامش زندگی می کردم. مناطق بسیار 
زیبایی در گوشـه و کنـار دنیا وجود دارنـد و مردمانی که 
در آنهـا زندگـی می کنند تجـارت خاص خـود را فارغ از 

دغدغه  های زندگی شهری دارند. 
روستای کندلوس با 4هزار سال تاریخ در دل کوهستان های 

البرز، چشم به راه همدمی است تا سفره دل باز کند 
و از زنان و مردانی پاک سرشت...

به شـمال غربی کشور که سفر می کنید 
هرگز سفر به زنجان و بازدید از مناطق 
تاریخی و خرید محصوالت کشـاورزی 
و صنایع دسـتی این شـهر را از دست 

ندهید. استان زنجان با داشتن آب و هوایی مطلوب می تواند پکیج 
کاملی برای سفر چند روزه گردشگران باشد. 

به گزارش ایسـنا، هنگامی که نام زنجان به گوش می رسد 
همواره چاقوی زنجان نخستین چیزی است که در ذهن...

زیباترین و دیدنی ترین 
روستاهای جهان

چاقوی زنجان یادگار به جا 
مانده از دوره هخامنشی
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10 پل تاریخی ایران
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از دیرب��از راه ه��ای بس��یاری ب��رای تردد مس��افران و 
کاروان های تجاری وجود داشته که به واسطه موقعیت 
جغرافیایی و ع��وارض طبیعی در طول تاریخ صدها پل 
برای س��هولت رفت و آمد مس��افران روی رودها و دره ها 
س��اخته شده است. بسیاری از این پل ها هنوز هم مورد 
استفاده هس��تند و بسیاری نیز ویران شده اند. در اینجا 
به معرفی 10پل تاریخی در گوشه و کنار این سرزمین 

باستانی می پردازیم. 
سی وسه پل

سی وسه پل مشهور ترین پل ایران و ویترین گردشگری 
در اصفهان است؛ نامی که تقریبا برای بیشتر گردشگران 
خارجی هم آشنا است. این پل زیبا و تاریخی با نام های 
پل اهلل وردی خان، پل چهار باغ، پل سی وس��ه چش��مه 
و پل جلفا نیز ش��ناخته می ش��ود و از یادگارهای عصر 
صفوی اس��ت. دلی��ل هر یک از این نام ها به مناس��بت 

خاصی اس��ت. برای نمونه اهلل وردی خان نام س��ازنده و 
جلفا نام محله ای معروف در نزدیکی این پل اس��ت. این 
پ��ل حدود 300متر طول و 14مت��ر عرض دارد و روی 
رودخانه زاینده رود به همراه سی وس��ه چش��مه آب بنا 
ش��ده که البته براساس مس��تندات باقی مانده در ابتدا 

40 چشمه داشته است. 
ش��رح زیبایی این پل در بس��یاری از س��فرنامه های 
مس��افران خارج��ی که در ط��ول تاریخ ب��ه اصفهان 
س��فر کرده اند، ذکر شده است. برای نمونه سر پرسی 
س��اکس این پ��ل را زیباتری��ن پل جه��ان می داند و 
دی��دن آن را ب��ه همه جهانگ��ردان توصی��ه می کند. 
سی وس��ه پل دارای دو طبقه مجزا است و در طرفین 
آن پیاده روهایی برای عبور و مرور س��اخته شده و در 
میانه آن عرض کافی برای حرکت س��واران و ارابه ها 

تعبیه شده است. 

10 پل تاریخی ایران
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پل جی
این پل که مربوط به دوران باس��تان است 
در چهار کیلومتری ش��رق اصفهان و روی 
رودخانه زاینده رود س��اخته شده است. نوع 
س��اخت این پل که در میان چش��مه های 
آن قوس ه��ای زیبای کوچکی اجرا ش��ده، 
هنوز کامال س��الم و پابرجا و قابل استفاده 
اس��ت. این پل را می توان قدیمی ترین پل 
ساخته شده روی زاینده رود نامید که بارها 
در ط��ول تاری��خ و به ویژه در ق��رون اولیه 
اس��المی مورد تعمیر و مرم��ت قرار گرفته 
است. مصالح به کار رفته در این پل خشت 
و آجر و س��اروج اس��ت و کارشناسان دلیل 
اس��تقامت و مان��دگاری آن را نی��ز همین 
موض��وع می دانند. طول این پل 105متر و 
عرض آن پنج متر اس��ت که این امر سبب 
ش��د تا رفت و آمد مسافران و کاروان ها روی 
آن به س��ادگی انجام شود. به گواه بسیاری 
از باستان شناس��ان دلیل اولیه ساخت این 
پ��ل، اس��تفاده از آن در لشکرکش��ی های 
نظامی بوده اس��ت که بعدها مورد استفاده 

تجاری نیز قرار گرفت. 
پل دختر لرستان

این پل ابتدای جاده پ��ل دختر خرم آباد و 
در ورودی شهر پل دختر قرار گرفته است. 
اکنون تنها دو تاق چشمه در طرفین شرق 
و غرب باقی مانده اند که جاده آس��فالته از 
زیر تاق چش��مه ش��رقی عبور می کند و در 
قس��مت غربی نیز تاق چش��مه اش ارتفاع 
کم��ی دارد. این دومین پلی اس��ت که در 
لرس��تان به نام کرودت یا پل دختر مشهور 
اس��ت. هرچند این بنا ق��رن چهارم هجری 
قمری مورد مرمت و تجدید بنا قرار گرفت 
اما اصل آن مربوط به دوران باستان است. 

طول پل 270متر اس��ت و پایه های پهن و 
قطور آن از سنگ س��اخته شده اند. امروزه 
تنها یک تاق از پل موجود اس��ت که جاده 
خرم آباد  � اندیمش��ک از زیر آن می گذرد. 

بلندای این تاق 18متر از س��طح آس��فالت 
اس��ت و نزدیک به 30مت��ر از آب رودخانه 
ارتف��اع دارد. بی تردی��د ای��ن پ��ل اهمیت 
وی��ژه ای در ارتب��اط بی��ن مناط��ق جنوب 

ب��ا غرب و مرکز و ش��مال داش��ته اس��ت. 
هم اکن��ون از پنج س��تون پل یک س��تون 
س��الم باق��ی مانده اس��ت و بقای��ای چهار 
س��تون تخریب شده نیز در محل عبور آب 

دیده می شود. در انتهای غربی پل، ورودی 
ش��یبداری به سمت جاده قدیم تعبیه شده 
است و مسافران از طریق آن امکان عبور از 

رودخانه و دره آن را پیدا می کنند. 
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پل قافالنکوه
مس��افرانی ک��ه از زنج��ان به میانه س��فر 
می کنند در مسیر خود و در 20کیلومتری 
جنوب ش��رقی شهر میانه با چشم انداز پلی 

بس��یار زیب��ا روی رود ق��زل اوزن روبه رو 
خواهند ش��د که حدود 600 سال پیش و 
در دوران پیش از صفویان و مقارن با عصر 
تیموری س��اخته شده است. این پل دارای 

یک دهانه بزرگ و دو دهانه جانبی کوچک 
در طرفین است. در طول تاریخ مسافران و 
جهانگردان بسیاری از این مسیر عبور کرده 
و ب��ه توصیف این پل زیبا پرداخته  اند. نکته 

تاس��ف بار در مورد این پل، تخریب عمدی 
آن به وسیله مواد منفجره در زمان حکومت 
پهل��وی و توس��ط خراب��کاران و متمردان 
محلی اس��ت که موجب ش��د بخش میانی 

این پل کامال آسیب دیده و از بین برود. این 
پل به اندازه ای س��الم و اس��توار باقی مانده 
اس��ت که اگر این اتفاق روی نمی داد، هنوز 
قابل اس��تفاده بود. این موضوع س��بب شد 
اهال��ی محل، این پل را با نام پل شکس��ته 

نیز خطاب کنند. 
پل چاالن چوالن

پل چاالن چوالن در دش��ت س��یالخور در 
مس��یر جاده قدیمی بروجرد به خوزستان 
و اصفهان روی رودخانه س��زار در روستای 
گاراژ احداث شده اس��ت.  این پل در زمان 
صفویه به  طول 120 متر که دارای ش��ش 
تاق چش��مه آجری اس��ت، س��اخته ش��د. 
پایه ه��ای آن یک متر ارتف��اع دارند و بدنه 
آن از آجر س��اخته شده اس��ت. هم اکنون 
این پل دارای شرایط مناسبی است و نکته 
قابل توج��ه در مورد آن تغییر نکردن عرض 
رودخانه است که هنوز آب از زیر تمام تاق 

چشمه های آن عبور می کند. 
در دو طرف گذرگاه این پل دو دیواره آجری 
به ارتفاع 90سانتی متر برای امنیت و ممانعت 
از سقوط عابران از روی پل ایجاد شده است. 
ت��ا چندی پیش عب��ور و م��رور خودروها از 
روی ای��ن پل انجام می گرفت ک��ه امروزه با 
ساختن پلی جدید در کنار آن، مسیر حرکت 
ماش��ین ها تغییر کرده است. در پایه های پل 
و قس��متی که با آب تم��اس دارد، زائده های 
مثلثی ش��کلی ایجاد شده اس��ت که جریان 
عب��ور آب را تس��هیل می کند. پ��ل تاریخی 
چاالن چوالن در زلزله فروردین 85 خسارت 

دید که اکنون این بخش ها مرمت شده اند. 
پل التیدان 

برای دی��دن طویل ترین پل ای��ران باید به 
جنوب ایران و استان هرمزگان سفر کنید. 
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در 50کیلومت��ری غرب بندرعباس 
روی رود )ک��ول( پلی بس��یار بلند 
و طویل به طول 800متر س��اخته 
شده است که برای تجسم اندازه آن 
کافی است بدانید طول پل التیدان 
چیزی حدود س��ه برابر سی وس��ه 
پل اصفهان اس��ت. متاسفانه امروزه 
بخش های زیادی از این پل تخریب 
شده و تنها 270متر از سمت غرب 
و 150متر از سمت شرقی این پل پا 
برجا است و 380متر از بخش های 

میانی پ��ل در طول زمان و به دلیل 
ش��دت س��یالب های فصلی از بین 
رفت��ه اس��ت و اگر ب��رای مرمت و 
بازسازی آن اقدامی اساسی صورت 
نگی��رد، ش��اید فرزندان مان فرصت 
دیدن این یادگار با شکوه را نداشته 
باش��ند. عرض پل التیدان به دلیل 
طوالن��ی ب��ودن آن در بخش های 
مختلف متغیر اس��ت. مصالح به کار 
رفته در س��اخت این پل سنگ های 
تراش نخورده و ناهمگون است که 

توس��ط مالط ب��ه یکدیگ��ر متصل 
شده اند. 

پل کهنه کرمانشاه
پ��ل کهن��ه کرمانش��اه در ش��رق 
کرمانش��اه کنون��ی روی رودخان��ه 
از  پ��ل  ای��ن  دارد.  ق��رار  قره س��و 
روزگاران که��ن نقش��ی مه��م در 
بین النهرین  ای��ران،  می��ان  ارتباط 
و ع��راق امروزی داش��ته اس��ت و 
تقریب��ا بیش��تر کاروان های��ی ک��ه 
ب��ه قصد ش��هرهای کرب��ال، نجف، 
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کاظمین، س��امرا و س��ایر ش��هرهای عراق 
از ایران س��فر می کردند، ناگزیر به عبور از 
این پل بودند. امروزه بعد از گذش��ت صدها 
س��ال از س��اخت این پل هنوز به اندازه ای 
قدرتمند باقیمانده ک��ه از آن برای عبور و 
مرور خودروها و کامیون های حمل آجر که 
محص��والت کوره  های آجرپ��زی اطراف پل 
را به س��ایر نقاط حمل می کنند، اس��تفاده 
می شود. تاریخ س��اخت پل مربوط به دوره 

صفویه است. 
پل خواجو

این پل در انتهای خیابان کمال اسماعیل 
اصفهان��ی و انتهای جنوبی خیابان خواجو 
قرار گرفته اس��ت. پل خواجو در س��مت 
ش��رقی سی وس��ه پل در دوره صفوی��ه به 
س��ال 1060هجری و همزمان با حکومت 
ش��اه عباس روی بقایای پلی که در دوره 
تیموری و با نام حس��ن بیک ساخته شده 
بود بنا ش��د. در طول تاریخ پل خواجو با 
نام های بس��یاری مانند بابا رکن الدین، پل 
حسن آباد، پل شیراز و پل شاهی شناخته 
ش��ده اس��ت. این پل کاربری دومنظوره 
داش��ته و می توانس��ت در ص��ورت نی��از 
به عنوان س��د نیز عمل کن��د. پل خواجو 
150متر طول و 14متر عرض دارد که بر 
این اس��اس می توان آن را یکی از پل های 

طویل کش��ور ایران قلمداد کرد. 
پل گاومیشان سند

این پل روی رود سیمره، پس از تالقی رود 
کشکان و در جاده دره شهر، بعد از روستای 
باب��ا خوارزم قرار گرفته اس��ت. اکنون تمام 
رود س��یمره از بستر میان دو پایه پل عبور 
می کند که تاق آن نیز شکس��ته اس��ت اما 
سایر چشمه های پل س��الم مانده اند. بستر 

رود س��یمره هش��ت متر پایین ت��ر از ک��ف 
چشمه های پل قرار دارد که طی چند قرن 
به وجود آمده اس��ت. طول این پل 168متر 
و عرض گذرگاه آن هش��ت متر بوده است. 
اکنون ش��ش چش��مه نسبتا س��الم از پل 

گاومیش��ان باقی مانده است. در ساخت این 
بن��ا از مصالح قلوه س��نگ، آجر، بلوک های 
س��نگی و م��الط گ��چ نیم کوب اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. این بنا در دوره های صفوی و 
قاج��ار مورد مرمت و اس��تفاده قرار گرفت. 

پایه س��تون های پل بیضی شکل و این نوع 
طراحی برای تس��هیل در عبور جریان آب 
اس��ت. نکته هوش��مندانه در س��اخت این 
پل، اس��تقرار پایه ها روی بس��تر صخره ای 
طرفین رودخانه است که تماس پایه ها را با 

فش��ار آب و رطوبت ناشی از آن به حداقل 
می رساند. 

پل کشکان
ج��اده  در  رود  کش��کان  روی  پ��ل   ای��ن 
خرم آب��اد � کوهدش��ت و در40 کیلومتری 
کوهدش��ت در روس��تای پاپل، قرار گرفته 
اس��ت. در مت��ون تاریخ��ی از آن به عنوان 

کژکی یاد شده است. 
دره کش��کان از دی��ر ب��از ش��اهد حضور و 
زندگ��ی انس��ان ها بوده اس��ت. ب��ه همین 
دلیل بیش از چه��ار پل روی این دره و به 
فاصله کمتر از 500 متر س��اخته شده که 
خ��ود گویای اهمیت این گ��ذرگاه تاریخی 
اس��ت. این پل دارای 12 چش��مه بزرگ و 
یک چش��مه کوچک در انته��ای غربی پل 
است. پایه س��تون ها از سنگ تراش خورده 
و بدنه آن از الشه سنگ، مالط گچ، آهک و 
ساروج ساخته شده و در انتهای قوس ها از 
آجر اس��تفاده شده است. قطر پایه  ها بسیار 
زیاد ب��وده و در حد فاصل می��ان پایه  ها و 
قوس چش��مه ها، حجره  های مسقفی ایجاد 
شده اس��ت. در این پایه  ها از مقطع بیضی 
برای س��هولت در عبور آب اس��تفاده شده 

است.
روی گذرگاه پل نیز س��وراخ هایی به سمت 
بیرون دیده می ش��ود که رطوبت و آب های 
ناش��ی از نزوالت جوی را به خ��ارج از پل 
هدایت می کند. نکته قابل توجه این اس��ت 
ک��ه اکن��ون آب رودخانه تنه��ا از میان دو 
چشمه پل عبور می کند. امروزه بخش های 
زیادی از پل تخریب شده که بیشتر شامل 
فروریختن تاق چشمه  ها و قوس آنها است. 
ط��ول پل 285متر اس��ت که با احتس��اب 

دنباله های آن 340متر می شود. 
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بع��د از ظهر یک روز پر مش��غله کاری در 
ترافیک س��نگین خودروها گیر کرده اید. 
ب��ا خ��ود می گویی��د: کاش از ای��ن همه 
فش��ار کاری و اس��ترس روحی دور بودم 

و در گوش��ه ای از دنیا ب��ا آرامش زندگی 
می کردم. مناطق بس��یار زیبایی در گوشه 
و کن��ار دنیا وجود دارن��د و مردمانی که 
در آنه��ا زندگی می کنن��د تجارت خاص 

خود را فارغ از دغدغه  های زندگی شهری 
دارند. 

روستای کندلوس، ایران
روس��تای کندل��وس با 4هزار س��ال تاریخ 

در دل کوهس��تان های البرز، چش��م به راه 
همدمی است تا سفره دل باز کند و از زنان 
و مردانی پاک سرشت و سخت کوش سخن 
گوید. این روس��تا به حق یکی از زیباترین 

و پاکیزه ترین روس��تاهای جهان محسوب 
می شود که همچون نگینی در دل طبیعت 

زیبای البرز می درخشد. 
روستای کایزرزبرگ کامون، فرانسه

واژه کامون در زبان فرانسه به معنای بخش 
یا ش��هر اس��ت. کایزرزبرگ نی��ز از جمله 
بخش های زیبا در ش��مال ش��رق فرانس��ه 
است که بیش��تر به خاطر جنبه تاریخی اش 
در جریان جنگ فرانس��ه و آلمان شناخته 
می ش��ود. ای��ن دهکده ش��باهت زیادی به 
شهری که در داستان دیو و دلبر دیزنی به 

تصویر کشیده شده، دارد. 
روستای روتنبرگ، آلمان

روتنبرگ یک دهکده رنگی در آلمان است 
که خیابان های مربوط به قرون وس��طی در 
آن به خوبی حفظ ش��ده است که آن را به 
یکی از زیباترین روس��تاهای جهان تبدیل 

کرده است. 
روستای اوباری، لیبی

در دل کویره��ای لیبی منطقه ای سرس��بز 
وج��ود دارد که با نام اوباری معروف ش��ده 
اس��ت. در این محل رودخانه ای از دل کویر 
عبور می کند. منظره ای بس��یار زیبا آن هم 
در دل کویر به وجود آورده است. از آنجایی 
ک��ه آب هرجا باش��د انس��ان و درخت های 
متفاوتی نیز آنجا یافت می شوند در اطراف 
این رودخانه و دریاچه دو روس��تا س��اخته 
شده اس��ت که یکی از زیبایی های طبیعت 

هستند. 

زیباترین و دیدنی ترین روستاهای جهان
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روستای گودوانگن، نروژ
گودوانگن مقصد بس��یاری از گردش��گرانی 
اس��ت که به نروژ س��فر می کنن��د و البته 
دلی��ل آن ه��م واضح اس��ت. ای��ن دهکده 
عالوه بر داش��تن مناظری ک��ه نفس را در 
س��ینه حبس می کنن��د، گزینه های خوبی 
ب��رای تفریح دارد از قایق س��واری گرفته تا 

پیاده روی در کوه پایه های سرسبز. 
روستای هال استات، اتریش

منطقه هال اس��تات آنقدر زیب��ا، دیدنی و 
شگفت انگیز اس��ت که یک شرکت معدنی 
چینی دقیقا ش��هری مش��ابه هال استات، 
در هویژو واقع در اس��تان گوان دونگ چین 
ساخته اس��ت. هال استات عالوه بر زیبایی 

دارای اهمی��ت تاریخ��ی نیز اس��ت. برخی 
از نخس��تین مدارک باس��تانی سلت  ها در 
نزدیکی هال اس��تات یافت ش��ده اس��ت. از 
ای��ن رو این منطقه تبدی��ل به منطقه مهم 
باستان شناسی و مردم شناسی شده است. 

روستای ایگلو، آلمان
ایگل��و ی��ک دهک��ده برف��ی اس��ت که در 

مرتفع ترین کوه های آلمان قرار دارد و یکی 
از مقاصد اصلی گردشگران و ماجراجویانی 

است که به آلمان سفر می کنند. 
روستای سرآقاسیدکوهرنگ، ایران

این روس��تا طوری ساخته ش��ده است که 
حیاط خانه باالیی در واقع پش��ت بام خانه 
پایینی اس��ت. از این روس��تا به نام ماسوله 

زاگرس هم یاد می شود. 
روستای پای کوه فوجی، ژاپن

کوه فوجی یکی از س��ه ک��وه  مقدس برای 
بوداییان ژاپن است. این دهکده کوچک در 
پای کوه فوج��ی قرار دارد و منظره زیبایی 

از قله کوه فیجی از آن پیدا است. 
روستایی در کنار رودخانه مالی، نیجر

این روس��تا در کنار رودخانه مالی ش��کل 
گرفته اس��ت که به خص��وص وقتی در یک 
منطقه با آب  و  هوای گرم و خشک زندگی 

می کنید، ضروری به نظر می رسد. 
روستای هوآ کاچینا

پرو یکی از کش��ورهای کویری در آمریکای 
جنوب��ی ب��ه حس��اب م��ی رود ام��ا در دل 
کویره��ای خ��ود مکان ه��ای زیبای��ی نیز 
پنهان کرده اس��ت. هوآ کاچینا یکی از این 
مکان ها است که س��االنه افراد زیادی را به 
س��مت خود جذب می کند. در این منطقه 
ش��ما تنها یک دریاچه کوچ��ک و تمیز را 
می بینی��د که اط��راف آن تنها خانه و هتل 
درست شده اس��ت. این صحنه از روستای 
هوآکاچینا بسیار معروف شده است. چراکه 
به یک��ی از مناطق تمرینی برای عکاس��ان 

تبدیل شده است. 
روستای خانه سیاه، گارنین/ اسکاتلند

روس��تایی بس��یار کوچ��ک ک��ه از 9 کلبه 
کوچ��ک تش��کیل ش��ده اس��ت. جایی که 
توریس��ت ها باید سور و س��ات اقامت شان 
را ب��ا خود ب��ه همراه بیاورند. س��فر به این 
روستا تجربه ای بی مانند را برای گردشگران 
رق��م می زند چراکه بازدید از طبیعت بکر و 
خارق العاده جزایر لوئیس آرزوی هر کس��ی 

است. 
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روستای فیلباکا، سوئد
روس��تای فیلباکا در تابس��تان مش��تریان 
زی��ادی دارد. ای��ن زیس��تگاه دورافتاده در 
باالی بندری واقع ش��ده که نمونه قدیمی 
روستاهای خوش منظر اسکاندیناوی است. 
دیدن مناظ��ر حیرت آور و رس��توران هایی 
ک��ه غذاه��ای دریایی تازه و بی نظیر س��رو 
می کنند برای توریست ها تجربه ای بی نظیر 

و بی همتا است. 
روستای ونگن، سوییس

در هر فصلی از س��ال که به روستای زیبای 
ونگن بروید به طور حتم لذت خواهید برد. 
در این روس��تا تنوع زی��ادی وجود دارد. از 
پیاده روی گرفته تا اسکی، می توانید به آنجا 
رفته و فقط لذت ببرید. روستاهای کوچک 
س��وییس که ب��ا طبیعت دس��ت نخورده و 
ناب احاطه ش��ده، ش��هرت فراوان��ی دارند. 
در ونگن آژانس های مس��افرتی توریست ها 
را به مناطق خارق العاده ای از جمله بازدید 

جونفروالچ و بین کوه های آلپ ببرند. 
روستای اسپلسو، ایتالیا

روس��تایی ب��ا قدمت��ی ق��رون وس��طایی با 
ش��الوده های روم��ی مکانی رویایی س��اخته 
است. جایی که حتی گم شدن در خیابان ها 
و تاقچه های ساختمان هایش هم لذت بخش 
اس��ت. در تابس��تان خیابان های روس��تای 
اسپلو با صدها گل مزین می شود که یکی از 
زیباترین روستاهای ایتالیا محسوب می شود. 

روستای ایوا، فرانسه
روستایی با قدمتی مربوط به قرون وسطی 
در ساحل دریاچه لمان بستر خود را گشوده 
است. معماری سنتی و شاهکار طبیعت در 
این روستا دل انگیز است. گل های رنگارنگ 

دورتادور خیابان های این روس��تا را احاطه 
کرده ان��د. در فصل تابس��تان پیاده روی در 

خیابان های روستای ایوا معرکه است. 
روستای مونشو، آلمان

تفرجگاهی آرام و زیبا که قدمت آن به قرن 
دوازدهم میالدی می رسد. بیمارانی که نیاز 
به هوای س��الم و پاک دارن��د می توانند به 

روستای مونش��و بروند تا نفسی تازه کنند. 
معماری تاریخی و قلعه زیبای این روس��تا 

توریست ها را حیرت زده می کند. 
روستای بایبری، انگلیس

روس��تای بایبری زیباترین روستا در سرتاسر 
انگلیس اس��ت. کلبه ماسه سنگی که مربوط 
به قرن 17میالدی اس��ت، شهرت خاصی به 

این روستا داده است. ساختمان های قدیمی، 
رودخانه کولن و طبیعت زیبای این روستا با 
دهکده های رومانتیک و باستانی که در ادبیات 

می خوانیم هیچ تفاوتی ندارد. 
روستای کلمار، فرانسه

روس��تای دلفریب کلمار در ش��مال شرقی 
فرانس��ه ق��رار دارد. ب��ا وج��ود قدمت باال 

این روس��تا بس��یار زیبا و دس��ت نخورده 
مانده اس��ت. تن��وع معماری و س��ازه های 
فوق الع��اده زیبای این روس��تا آن را تبدیل 
به مش��هورترین مقصد گردشگری فرانسه 
کرده است. توریست هایی که به این منطقه 
می آیند لحظات شیرین و خاطره انگیزی را 

برای خودشان رقم می زنند. 
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تبریز آماده میزبانی از گردش��گران نوروزی 
است. جلس��ه س��تاد اجرایی خدمات سفر 
اس��تان با حضور معاون عمرانی اس��تاندار، 
مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری آذربایج��ان ش��رقی و اعضای 
ستاد اجرایی خدمات س��فر در محل تاالر 
اس��تانداری تبریز به منظور بررسی میزان 
آمادگی دس��تگاه های اجرایی استان جهت 
میزبانی شایس��ته از مس��افران ن��وروز 95 

برگزار شد. 
کل  اداره  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایج��ان  ش��رقی فرزی��ن حق پرس��ت، 
دبی��ر س��تاد اجرایی خدمات س��فر در این 
نشس��ت ابتدا به ارائه ویژه برنامه های اداره 
کل میراث فرهنگی اس��تان ب��رای نوروز95 
پرداخت و س��پس اعضای ستاد به صورت 
جداگانه به ارائ��ه گزارش فعالیت های خود 
در رابطه با مصوبات جلسات قبل پرداختند. 
مدی��رکل میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری آذربایجان ش��رقی هدف از 
تشکیل این جلسه را ایجاد هماهنگی کامل 
در نحوه ارائه خدمات به مس��افران نوروزی 
و بررس��ی راهکارهای رفع موانع موجود در 

اجرای برنامه ها عنوان کرد. 
وی اف��زود: در این راس��تا تیم های نظارتی 
برای بازدید و بازرسی از مراکز و تأسیسات 
گردشگری تبریز از دو ماه پیش آغاز به کار 
کرده اند و چندین مورد اخطار و تذکر برای 

رفع نواقص داده شده است. 

حق پرس��ت خاطر نش��ان ک��رد: برگزاری 
کالس ه��ای آموزش��ی ب��رای راهنمای��ان 
گردش��گری و متولیان خدمات نوروزی در 
دستور کار اداره کل قرار دارد و 100 نفر از 
راهنمایان گردش��گری استان در ایام نوروز 
آماده اطالع رسانی به مسافران خواهند بود. 
بازارچه ه��ای  اس��تقرار  از  همچنی��ن  وی 
صنایع دس��تی در 12 نقطه از اس��تان خبر 
داد و توزیع کتابچه راهنما و نقشه، سی دی 

از جمل��ه  را  گردش��گری  بروش��ورهای  و 
برنامه ه��ای اداره کل در راس��تای معرفی 
تبری��ز پایتخ��ت گردش��گری کش��ورهای 
اس��المی در س��ال 2018 و ش��هر جهانی 

فرش دستباف اعالم کرد. 
نمایش��گاه در  حض��ور   حق پرس��ت 

ITB برلین را که در اواخر اس��فندماه سال 
جاری و نمایش��گاه بین المللی گردش��گری 
باک��و که اواس��ط فروردین ماه س��ال آینده 

برگزار خواهد ش��د، فرصتی ب��رای معرفی 
پتانس��یل های گردشگری تبریز عنوان کرد 
و از رونمای��ی لوگوی تبریز 2018 در اوایل 
سال 95 خبر داد. وی تأکید کرد: موزه ها و 
اماکن فرهنگی استان در حال آماده سازی 
ب��رای بازدی��د گردش��گران در ای��ام نوروز 
هس��تند. حق پرس��ت از اج��رای آیین های 
س��نتی و اصیل، موس��یقی عاشقی، برپایی 
کارگاه پوشاک س��نتی، مراسم سمنوپزان 

و نمایش��گاه عک��س در قال��ب ط��رح ملی 
نوروزگاه همزمان با 12 اس��تان کش��ور، از 

25 تا 28 اسفندماه سال جاری خبر داد. 
معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان  شرقی 
نیز در این نشس��ت با اشاره به شعار امسال 
در خصوص سفرهای نوروزی  » نوروزی شاد 
با س��فری ایمن «   خواستار اهتمام نهادهای 
فرهنگی اس��تان به خصوص صداوسیما در 

ایجاد شور و نشاط در این ایام شد. 
محم��د صادق پور مهدی ب��ر تهیه و اجرای 
برنامه ه��ای متنوع و مفرح در آس��تانه عید 

نوروز تأکید کرد. 
وی زیباس��ازی مبادی ورودی شهر، توجه 
به نظافت اماکن گردش��گری، تهیه سامانه 
جامع اسکان گردشگران نوروزی و باز بودن 
بازار تاریخی تبریز برای بازدید گردشگران 
در ایام ن��وروز را به منظ��ور جلب رضایت 

گردشگران ضروری دانست. 
قائ��م مق��ام س��تاد اجرای��ی خدمات س��فر 
آذربایجان شرقی همچنین بر ایجاد غرفه های 
صنایع دس��تی در فرودگاه بین المللی شهید 
مدنی تبریز، راه آهن تبریز و ترمینال تبریز در 
راستای معرفی صنایع دستی و سوغات سنتی 

استان تأکید کرد. 
گفتنی اس��ت، در پایان این جلس��ه محمد 
صادق پورمهدی، قائم مقام س��تاد اجرایی 
خدمات سفر اس��تان با اهدای لوح تقدیراز 
اعضای س��تاد به دلیل کس��ب رتبه دوم در 
میان س��تادهای اجرایی خدمات س��فر در 

سال 94 قدردانی به عمل آورد. 

تبریز آماده میزبانی از گردشگران نوروزی است
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واش��نگتن خواس��تار عدم س��فر 
ترکیه  ب��ه  آمریکایی  ش��هروندان 
ش��د. دولت آمریکا خواستار عدم 
س��فر اتباع خود ب��ه ترکیه به ویژه 
در مناط��ق نزدی��ک ب��ه مرزهای 
سوریه به دالیل امنیتی و تهدیدات 

تروریستی شد. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری بیروت 
پ��رس، وزارت خارج��ه آمریکا در 
بیانیه ای به اتباع خود هش��دار داد 
که از س��فر به ترکی��ه به ویژه در 
مناطق نزدیک به مرزهای سوریه 

خودداری کنند. 
بیانی��ه وزارت خارج��ه آمریکا در 
پ��ی افزایش حم��الت و تهدیدات 
تروریس��تی در ترکیه صادر شده 
اس��ت. دولت آمریکا به اتباع خود 
هش��دار داد که در حین بازدید از 
اماکن گردشگری و ساختمان های 
دولتی یا مراکز پلیس مراقب خطر 
ربایش در ترکیه به ویژه در جنوب 

شرقی این کشور باشند. 
در پیام این وزارتخانه آمده اس��ت 
که به دلیل خط��رات موجود بهتر 

اس��ت به این کشور سفر نکنند. با 
وجود انفجاره��ای اخیر و افزایش 
گروهک های  س��وی  از  خط��رات 
خارج��ی و داخلی، اف��راد باید در 
حین س��فر به ترکیه بسیار مراقب 
باش��ند. روز 17 فوریه در یکی از 
خیابان ه��ای پرت��ردد در آنکارا و 
در نزدیکی ساختمان مجلس این 
کش��ور یک اتومبی��ل مین گذاری 
ش��ده منفجر ش��د. در این حادثه 
29 نف��ر ج��ان باختن��د و 61 نفر 

مجروح شدند. 

کش��ف اش��یای تاریخ��ی مربوط به ه��زاره اول پیش از 
میالد فرمانده یگان حفاظت س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری کشور از دستگیری دو نفر 
قاچاقچی اموال تاریخی و کش��ف ش��ش قلم اش��یای 
تاریخ��ی منحصربه ف��رد مرب��وط به ه��زاره اول قبل از 

میالد و قرن چهارم هجری قمری خبر داد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری س��رهنگ 
کربالی��ی ب��ا بیان این مطلب گفت: براب��ر اخبار واصله از 
س��وی دوستداران میراث فرهنگی، در خصوص نگهداری 
و فراهم کردن مقدمات فروش مقادیری اش��یای تاریخی 
توسط فردی غیربومی به قاچاقچیان عتیقه، پس از اقدامات 
و بررسی های اولیه و احراز صحت خبر، با هوشیاری عوامل 
یگان حفاظت استان قم، بالفاصله موضوع در دستور کار 
ق��رار گرف��ت.  وی ادام��ه داد: تیمی زبده از ماموران یگان 
حفاظت وارد عمل شده و با انجام هماهنگی های الزم و اخذ 

حکم قضایی، طی عملیاتی ویژه با همکاری پلیس آگاهی 
ضمن شناسایی و ردیابی خودروی مذکور، با اجرای ایست 
بازرس��ی در عوارضی اتوبان قم -کاش��ان نسبت به توقیف 
خودرو اقدام که در بازرسی انجام شده عالوه بر دستگیری 
تعداد دو نفر قاچاقچی اموال تاریخی، موفق به کشف شش 
قلم شی تاریخی و منحصر به فرد شامل  )یک عدد کاسه 
بزرگ – 2 عدد دیگچه - یک عدد پیاله – یک عدد لیوان 
پایه دو کمه ای – یک عدد بش��قاب پایه لعاب دار( ش��دند.  
سرهنگ کربالیی اضافه کرد: نظریه کارشناسی کارشناسان 
خبره میراث فرهنگی ضمن تأیید اصالت اشیاء مکشوفه، 
قدمت آنان را هزاره اول قبل از میالد و قرن چهارم هجری 

قمری تخمین زده اند. 
وی در پایان گفت: در این رابطه افراد دستگیرش��ده به 
همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به مقام 
قضایی اس��تان ارجاع و پیگیری موضوع در دس��تور آتی 

یگان حفاظت قرارگرفت. 

کشف اشیای تاریخی مربوط به هزاره اول پیش از میالد  واشنگتن خواستار عدم سفر شهروندان آمریکایی
 به ترکیه شد
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مش��ترک  هم��کاری  تفاهم نام��ه 
بی��ن س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و وزارت 
نفت به امضای مسعود سلطانی فر و 

بیژن زنگنه رسید. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تفاهم نام��ه 
همکاری مش��ترک بین س��ازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری در زمین��ه توس��عه 
فعالیت ه��ای پژوهش��ی، تقوی��ت 
گردش��گری صنعتی  بنیان ه��ای 
فرهنگ��ی در مناط��ق نفت خی��ز 
کش��ور، ایجاد و توسعه قطب های 

گردشگری و موزه ای صنعت نفت 
با محوریت خوش��ه های صنعتی، 
از  محل��ی  جوام��ع  بهره من��دی 
اقتص��اد گردش��گری، معرف��ی و 
توس��عه صنایع دس��تی و احیای 
ارزش ه��ای فرهنگ��ی - تاریخی 
صنع��ت نفت به امضای مس��عود 
س��لطانی فر )معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری( و 

بیژن زنگنه )وزیر نفت( رس��ید. 
توافق های طرفین در این تفاهم نامه 
براس��اس رعایت قوانین و مقررات 

حاکم بر دو دستگاه، ارتقای سطح 
همکاری ها و بهره گیری از ظرفیت ها 
و فرصت های مشترک بر محورهای 
علمی، پژوهشی، آموزشی، رفاهی، 
فرهنگی، اقتصادی و گردش��گری 

شکل گرفته است. 
تحق��ق  منظ��ور  ب��ه  همچنی��ن 
مف��اد ای��ن تفاهم نام��ه »کمیته 
راهبردی« با عضویت مس��ئوالن 
مرتبط و کارشناسان دو دستگاه 
با ه��دف برنامه ری��زی، هدایت، 
پیگی��ری و نظ��ارت ب��ر اجرای 
مطل��وب ای��ن س��ند هم��کاری 

تشکیل می شود. 
هم��کاری  تفاهم نام��ه  م��دت 
بی��ن س��ازمان می��راث فرهنگی، 
و  گردش��گری  و  صنایع دس��تی 
وزارت نف��ت چه��ار س��ال تعیین 
ش��ده و تمدی��د و ادامه فعالیت ها، 
بازنگری، اصالح و تغییرات اساسی 
در مفادتفاهم نام��ه ب��ا تواف��ق دو 

دستگاه امکان پذیر خواهد بود. 
ای��ن تفاهم نام��ه در س��ه م��اده، 
2تبص��ره، چهار محور و 42 بند به 
امضای مس��عود سلطانی فر )معاون 
رئیس جمه��ور و رئی��س س��ازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری( و بی��ژن زنگنه )وزیر 

نفت( رسید. 

مراسم »نری گدار در گله های ندوشن« در استان یزد 
به عن��وان یک��ی از آثار ناملموس با ش��ماره 1065 در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 
به گزارش ایس��نا، محس��ن ذاکری نی��ا، معاون میراث 
فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگی ی��زد با اعالم این 
خب��ر، عنوان کرد: دامداری س��نتی منطقه ندوش��ن 
باقیمان��ده و ادامه فعالیت های دامپروری و عش��ایری 

فالت ایران است. 
وی افزود: براساس بررس��ی های انجام شده و از روی 
نمونه س��فال های منطقه هارون��ی، تاریخچه این نوع 
دامداری س��نتی، حداقل تا دوره س��لجوقی مس��جل 
اس��ت و ش��روع آن طبق داده های باستان شناختی به 

هزاره هشتم قبل از میالد باز می گردد. 
ذاکری نیا خاطرنش��ان کرد: ای��ن فعالیت در حقیقت 
پش��توانه اقتصادی 70درصدی جمعیت 10هزار نفری 

منطقه ندوشن به حساب می آید یا به عبارتی استقرار 
در ش��هر ندوش��ن و توابع براس��اس زندگ��ی بر پایه 

دامداری سنتی صورت گرفته و ادامه دارد. 
وی عن��وان کرد: با توجه به ش��دت یافتن فعالیت های 
اکتشاف و اس��تخراج معادن در عرصه منابع طبیعی، 
مهم ترین تهدید در حال حاضر، تخریب عرصه تعلیف 
دام ها به شمار می رود که این مسئله به صورت بنیادین 

فعالیت دامداری سنتی یا مرتعی را تهدید می کند. 
این مقام مس��ئول، ع��اری بودن این فعالی��ت از تولید 
آلودگی زیست محیطی، تولید مواد غذایی فاقد هرگونه 
افزودنی غیرطبیعی و کامال س��الم، تولید با اس��تفاده 
از منابع طبیعی تجدیدپذیر بدون آس��یب رساندن به 
طبیع��ت و مفید بودن فعالیت ب��رای طبیعت به دلیل 
تامی��ن کود م��ورد نی��از بوته های موج��ود را از جمله 
ارزش های شاخص و منحصر به فرد این فعالیت دانست. 

ثبت ملی مراسم »نری گدار در گله های ندوشن« امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان میراث  
فرهنگی و وزارت نفت
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دفت��ر پنج��م از مجموعه پژوهش های 
»شهر تهران« با عنوان »سرگرمی های 
مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی« 

منتشر شد. 
به گزارش ایس��نا، دفت��ر پژوهش های 
فرهنگ��ی از مجموع��ه پژوهش ه��ای 
»ش��هر ته��ران« که زندگ��ی فرهنگی 
مردم این شهر را از زمانی که پایتخت 
ش��د بررس��ی می کند، چهار دفتر را با 
عنوان های »اس��طوره تهران«،  »تهران 
در ق��اب ش��هر«،  »آبنام��ه ته��ران« و 
»کاروان فرهن��گ در فرنگ« منتش��ر 
کرده که به تازگی پنجمین پژوهش از 
این مجموعه را به قلم »محمدحس��ین 

ناصربخت« به چاپ رسانده است. 
پژوهش��گر در کتاب »س��رگرمی های 
قاج��ار  دوران  در  ته��ران  م��ردم 
و  بازی ه��ا  ان��واع  ب��ه  پهل��وی«  و 
س��رگرمی های مردم تهران در دوران 
فعالیت ه��ای  و  پرداخت��ه  یادش��ده 
فرهنگ��ی را مورد بررس��ی قرار داده 
است و مهم تر آنکه تاثیر این عناصر را 
در چگونگ��ی ارتباط مردم با تحوالت 
فرهنگ��ی در پایتخت مورد توجه قرار 
داده اس��ت. پژوهش پیرامون فرهنگ 
جامعه بدون توجه به مقوله تفریحات 
رای��ج در آن اجتم��اع، ناق��ص خواهد 
بود و با بررسی این حوزه می توان به 
الیه های پنهانی دست یافت که ما را 

در شناخت فرهنگ مردم و دستیابی 
به علل بروز رفتارها در ساکنان تهران 

راهنمایی می کند. 
در مقدم��ه این کتاب پژوهش��ی آمده 
است:  »اگرچه فرهنگ کلیتی یکپارچه 
اس��ت اما از عناصر گوناگونی تش��کیل 
شده اس��ت، از جمله انواع سرگرمی ها 
که به قصد گذراندن اوقات فراغت پدید 

آمده اند.« 
قصه گویی و نقالی، چراغانی و آتش بازی، 

موسیقی، رقص، تئاتر غربی در تهران، 
س��ینما، ورزش، ب��ازی، ش��عرخوانی 
و انجمن ه��ای ادب��ی، تفریحگاه ه��ا و 
تفرجگاه ها، قهوه خانه ها، گرمابه ، هتل، 
باغ ها و باغ وحش ها سرفصل هایی از این 
پژوهش اس��ت.  »سرگرمی های مردم 
تهران در دوران قاجار و پهلوی« توسط 
دفتر پژوهش ه��ای فرهنگی به قیمت 
9500 تومان در دسترس پژوهشگران 

و دوست داران فرهنگ است. 

س��ریال دنباله دار دزدی ها را نخس��ت از مجس��مه ها 
و تندیس ه��ای تهران آغاز کردند؛ پ��س از مدتی که 
س��روصداها خوابید، س��راغ تزئینات تاریخی پایتخت 
آمدند و در س��کوت، بیش از پنج خانه و بنای تاریخی 
را به یغما بردند و حاال سرقت ها از دیگر عناصر بناهای 
تاریخی ُمد ش��ده اس��ت. . . اما این بار، در ش��هرهای 

کوچک تا کمتر کسی را متوجه خود کنند! 
به گزارش ایس��نا، پس از خبر س��رقت های س��ریالی 
کاش��ی ها و تزئینات بناهای تاریخی، این بار س��ارقان 
عالقه مند به کتیبه های س��نگی ش��ده اند. ماه گذشته 

چن��د کتیب��ه س��نگی دوران صفویه، یکی در ش��هر 
»پیربکران« اصفهان و دیگری در شهر »بابل« سرقت 
ش��ده اس��ت.  کتیبه هایی که بارزترین و ماندگارترین 
ابزار ذخیره و انتقال اطالعات، اندیش��ه ها، فرهنگ ها، 
هویت و تمدن بشری همراه با یک حقیقت زیباشناسی 

از نسل های گذشته تا نسل حاضر بوده اند. 
زیارتگاه »س��ارا خاتون )سارح بت حاشر(« که قدمت 
آن براس��اس برخی مس��تندات به 1000 سال پیش 
 بازمی گ��ردد، در و کتیب��ه س��نگی ب��ه ابع��اد 60 در
80سانتی متر بود که مورد دستبرد قرار گرفته است. 

 »سیون ماه گرفته«، رئیس انجمن کلیمیان اصفهان با 
تایید این خبر گفت: کتیبه سنگی 400 ساله زیارتگاه 
سرقت شده است که موضوع توسط کالنتری شهرستان 

فالورجان در حال پیگیری است. 
وی در ادامه رسیدگی به مجموعه آرامستان و زیارتگاه 
»سارا خاتون« را خواستار شد و اظهار کرد: برخی از آثار 
دوره صفوی این مجموعه در حال فروریختن هستند. 
 »حافظ کریمیان«، نماینده س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری شهرستان فالورجان نیز در این باره اعالم 
کرد: در صورت موافقت انجمن کلیمیان اصفهان، امکان 
ثبت این مجموعه ارزشمند در فهرست آثار ملی کشور 
وج��ود دارد تا از تخریب بیش��تر ای��ن میراث فرهنگی 
جلوگیری ش��ود. این فعال میراث فرهنگی به س��رقت 
یک کتیبه س��نگی دیگر نیز اش��اره می کند:  »چندی 
پیش نیز دو کتیبه س��نگی و یک کتیبه کاش��ی کاری 

شده مسجد تاریخی جامع بابل مفقود شدند.« 
 »رضا اباذری«، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان 
باب��ل نی��ز با تایی��د این خبر اعالم کرد: از س��ه کتیبه 

مذکور تنها یک کتیبه آن هم به صورت شکس��ته ش��ده 
پیدا شده است. 

مسجد جامع بابل در سال 1106 قمری در زمان شاه 
س��لطان حس��ین صفوی بنا شده بود که پس از زلزله و 
تخریب آن در سال 1220 قمری مجددا توسط فتحعلی 
شاه تجدید بنا و کتیبه ای با کاشی سر در مسجد نصب 
شد. مسجد بابل مهر ماه سال 1380 با شماره 4175 

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 
حال نکته ای که حائز اهمیت اس��ت چگونگی س��رقت 
این گونه کتیبه هاست، کتیبه های سنگی که جابه جایی 
آنها نیازمند ماش��ین آالت و ادوات تخصصی اس��ت! اگر 
سرقت ها به همین منوال پیش رود، باید منتظر سرقت 

از بیستون کرمانشاه بود. 
خبر این س��رقت ها را ش��هرام شهریار، نویسنده سایت 
»سفرنویس« و فعال حوزه میراث فرهنگی اعالم کرده و 
در مطلبی با عنوان »سرقت سریالی کتیبه های سنگی 
تاریخی«، عکس های گویایی از این اتفاق نیز منتش��ر 

کرده است. 

سرقت کتیبه های تاریخی

دزدهای عالقه مند به کتیبه های سنگی  سرگرمی های مردم ایران
در دوران قاجار و پهلوی روی کاغذ
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مدت هاس��ت قبرس��تان تاریخ��ی »اب��ن 
بابوی��ه« در کن��ار برخی تغیی��رات مانند 
قدیم��ی، دفن  قبره��ای  تخریب س��نگ 
جدید م��ردگان را نیز در خ��ود می بیند. 
اتفاق��ی ک��ه هرچند در جای خ��ود قابل 
تام��ل اس��ت اما ب��ه نس��بت تخریبی که 
چند سال گذشته در ساختمان این بنای 

تاریخی رخ داده، ش��اید به چش��م نیاید. 
رجبعل��ی خس��روآبادی، مدی��رکل میراث 
فرهنگ��ی اس��تان تهران در ای��ن زمینه به 
ایس��نا توضی��ح می دهد: براس��اس حقوق 
ش��خصی، امکان دفن مردگان در قبرستان 
»ابن بابویه« وجود دارد اما اگر چیزی را به 
هم نریزن��د و تخریب نکنند و قبور قدیمی 
دارای ارزش جابه ج��ا نش��وند، ای��ن امکان 

وجود دارد. 
او ب��ا ذکر یک مثال در این زمینه می گوید: 
اگر ش��خصیتی در یک قبرستان دفن شده 
باشد که آن قبرستان با نام آن فرد شناخته 
ش��ده باش��د، باید براس��اس قوانین میراث 
فرهنگ��ی از آن حفاظت ش��ود، اگرنه قبور 
ع��ادی تاثیری در این بح��ث و حفظ قبور 
ارزشمند براس��اس ضوابط میراث فرهنگی 

ندارد. 
وی ادام��ه می ده��د: براین اس��اس قواعد 
ش��رعی و نح��وه ثبت ش��رعی ب��رای دفن 
مردگان جدید ربط��ی به بحث های میراث 
فرهنگی ندارد،  البت��ه باید این قضیه را در 

نظر داشت که قواعد گورستان های قدیمی 
برای دفن مردگان در برخی موارد متفاوت 

است. 
به گفته او، در جایی مانند بهشت زهرا )س( 
اگر 30 س��ال از زمان دفن کس��ی گذشته 
باش��د که معموال در بهش��ت زهرا )س( در 
قطعات اول تا پنجم ای��ن اتفاق رخ داده و 
کس��ی بخواهد در این قطعات خویش��اوند 

خود را دفن کند، اجازه دارند. 

خس��روآبادی با بیان اینکه ب��ا وجود ثبت 
ملی بودن قبرس��تانی مانن��د »ابن بابویه«، 
دف��ن جدید مردگان اگ��ر در نقاط تاریخی 
نباشد، نیاز به اس��تعالم از میراث فرهنگی 
ندارد، ادامه می دهد: در ساختمانی تاریخی 
و ثبت ش��ده در فهرس��ت آث��ار ملی، برای 
تعویض پریز برقی که قدیمی نیست نیازی 
به اس��تعالم نداریم، اما اگر گچ بری های آن 
بنای تاریخی را بخواهیم مرمت یا بازسازی 

کنی��م، حتما بای��د با حضور ناظ��ر میراث 
فرهنگی و اس��تعالم از این سازمان، آنها را 

مرمت کنیم. 
وی درب��اره ل��زوم تعیین حری��م و عرصه 
قبرس��تان  در  تاریخ��ی  قب��ور  ب��رای 
اظهار می کن��د: قطعا  نی��ز  »ابن بابوی��ه« 
همه قبرس��تان ها را ثبت ملی نمی کنیم، 
چ��ون ارزش تاریخی ندارن��د؛ در چنین 
مکان های��ی اگر عنصری مانند ش��خصیت 

دفن ش��ده، خش��ت، س��نگ قبر یا حتی 
درخ��ت ارزش تاریخی داش��ته باش��د  و 
به عن��وان مباح��ث تاریخی مطرح ش��ود، 
بای��د مورد حفاظ��ت قرار گی��رد و بحث 
عرص��ه، اعیان و حریم ب��رای آنها مدنظر 

قرار گیرد تا اصالت ش��ان از بین نرود. 
خس��روآبادی در ادامه با اشاره به تخریبی 
که حدود چهارسال پیش در بخش تاریخی 
قبرس��تان »ابن بابوی��ه« اتفاق افت��اد، بیان 
می کند: از دید من در  آن زمان، بنای اصلی 
موجود در ابن بابویه مخدوش شد و بخشی 
از اصالت تاریخی این قبرستان از بین رفت. 
او اضافه می کند: هر امامزاده هیأت امنایی 
دارد ک��ه البت��ه بعضا نس��بت ب��ه مقررات 
میراثی توجیه نیس��تند، چنین مداخالتی 
در مواقعی باعث می شود که برخی اقدامات 

زیاد درست نباشند. 
مدیرکل می��راث فرهنگی اس��تان تهران 
تاکید می کند: اگر یک اثر ثبت می ش��ود، 
بای��د اصال��ت آن حفظ ش��ود، ه��ر چند 
قب��ول داری��م ک��ه در برخ��ی م��وارد به 
دلی��ل م��رور زم��ان، آب و ه��وا و موارد 
دیگ��ر مانن��د نیازمندی ها برخ��ی موارد 
تغییر می کند. به عنوان مثال 400 س��ال 
پیش برق نبوده اس��ت تا بخواهند در هر 
س��اختمان سیم کش��ی کنند، ام��ا امروز 
بنابر نیازمندی ها برخ��ی از این تغییرات 

براس��اس ضوابط انجام می ش��ود. 

مدیرکل میراث تهران مطرح کرد

امکان دفن »مشروط« اموات در ابن بابویه
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به ش��مال غربی کشور که س��فر می کنید هرگز سفر به 
زنجان و بازدید از مناط��ق تاریخی و خرید محصوالت 
کش��اورزی و صنایع دستی این شهر را از دست ندهید. 
استان زنجان با داش��تن آب و هوایی مطلوب می تواند 

پکیج کاملی برای سفر چند روزه گردشگران باشد. 
به گ��زارش ایس��نا، هنگامی ک��ه نام زنج��ان به گوش 
می رس��د همواره چاقوی زنجان نخستین چیزی است 
که در ذهن ش��نونده تداعی می ش��ود. زنجان همراه با 
چاقو، چاروق، مس و س��ایر صنایع دستی توانسته است 
جایگاه مهمی در تولید صنایع دستی کشور داشته باشد. 
قطع��ا صنع��ت چاقو س��ازی در زنج��ان، ب��ه عواملی 
همچ��ون موقعی��ت جغرافیای��ی و نق��ش زنجان در 
جنگ ه��ای مختلف تاریخی، موقعیت سوق الجیش��ی 
اس��تان نس��بت به اس��تان های همجوار، قرار گرفتن 
بر س��ر تمدن های ش��رقی، غربی و نزدیکی به فالت 
مرکزی، فراهم ب��ودن مواد اولیه، معادن غنی آهن و 

مس و.... وابسته است. 
میراث فرهنگ��ی،  کل  مدی��ر  رحمت��ی«،  »یحی��ی   
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان زنج��ان در این 
زمینه می گوید: قدیمی ترین چاقوی به دس��ت آمده، از 
مجموعه م��ردان نمکی در معدن نمک چهرآباد متعلق 
ب��ه 18 قرن پیش اس��ت. این چاقو دارای دس��ته ای از 
ش��اخ بز و با طول 11 سانتی متر است که با استفاده از 
دو می��خ پرچ به تیغه ای متصل ش��ده که طول تیغه 5. 

8 سانتی متر است. 
وی می افزاید: غالف آن از جنس چرم بوده و با  بندی از 
جنس چرم به لباس وی متصل شده، طول غالف 5.15 
س��انتی متر است و در عرض آن شکافی تعبیه شده که 
احتماال وس��یله ای ش��بیه س��نجاق در آن جاس��ازی 

ش��ده اس��ت. این چاقو را می توان به عنوان نخس��تین 
و قدیمی ترین س��ند موثق به دس��ت آمده در خصوص 

صنعت چاقو سازی زنجان دانست. 
از ح��دود قرن 10 هجری قمری، ش��هر زنجان یکی از 
مراکز مهم صنعتی بوده اس��ت ک��ه در آن کارگاه های 
مختلف اسلحه س��ازی دای��ر و چاقوس��ازی نیز یکی از 

صنایع جنبی آن محسوب می شد. 
در کتاب »ش��اه جنگ ایرانیان در یون��ان و چالدران« 

نوش��ته شده است که: اس��لحه در بسیاری از شهرهای 
ایران س��اخته می ش��د، اما چند مرکز اسلحه سازی در 
ایران بیش از س��ایر نقاط اهمیت داش��ت. یکی از آنها 
کرن��د بود که انواع اس��لحه از جمله زره کاس��ک را در 
آنج��ا می س��اختند و دیگری زنگان یا زنجان به ش��مار 
می آم��د و صنعتگران زنجانی در س��اختن شمش��یر و 
خنجر مهارت داش��تند. در دوره صفویه استادانی چون 
عبدالغفار س��کاک نق��ش مهمی در رونق چاقوس��ازی 

زنجان داشت. در دوره قاجاریه چاقوهای ساخت حسن 
معروف بوده است. 

رئی��س انجمن صنف��ی راهنمایان گردش��گر اس��تان 
زنجان نی��ز در این باره خاطرنش��ان می کند: چاقو واژه 
آریایی اس��ت. در اصل »َچغو« به معنی شکافنده است. 
در گذش��ته از واژه »َچغی��ج« به ج��ای چاقو اس��تفاده 
می کردند، البته هم اکنون نیز در برخی از نقاط اس��تان 

لرستان به جای چاقو از »چغو« استفاده می شود. 
اوی��س کیانی اظهار می کند: همیش��ه طبیعت بهترین 
گزینه ب��رای برطرف ک��ردن نیازهای انس��انی بوده تا 
انس��ان بتوان��د با الهام گی��ری از آن، نیازه��ای خود را 
برطرف کند. مهم ترین و تشدیدکننده ترین این عوامل 
موقعیت اس��تراتژیک منطقه زنجان اس��ت که می توان 
گفت، نقطه ای اس��ت که با توج��ه به اقلیم متنوعی که 
در کل منطقه امروزی و باس��تانی زنجان پراکنده است 
و بوده، جنگ های بس��یاری را از س��ر خود گذرانده که 
همه این اتفاق های تاریخی دست به دس��ت هم داده تا 
زنجان تبدیل به مرکزیت ساخت انواع اسلحه های سرد 

تا پیش از پیدایش سالح های گرم شود. 
از دیگ��ر م��دارک موثق موج��ود در مرکز اس��ناد ملی 
می ت��وان ب��ه مکاتب��ات معم��ول ش��ده و ی��ک برگ 
صورت جلسه چاقوسازان در تاریخ 1323 شمسی اشاره 
کرد. در این سند اسامی و امضای 31 نفر از چاقو سازان 

زنجانی قید شده است. 
همواره گردشگران هنگام حضور در زنجان خرید چاقو 
را در اولویت خود قرار می دهند. چاقوی جیبی س��اده، 
چاقوی ضامن دار، چاقوهای باغبانی و پیوند زنی، چاقوی 
س��الخی، کارد آشپزخانه، قلم تراش، شمش��یر و. . . از 

انواع چاقوهای ساخت زنجان است. 

چاقوی زنجان یادگار به جا مانده از دوره هخامنشی
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سرپرس��ت معاونت میراث فرهنگی اس��تان اردبیل از 
کشف 102 س��که تاریخی مربوط به دوره سلجوقیان 

اتابکی خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، منصور عالیقدری گفت: تعداد 102 
س��که تاریخی توس��ط خادم و ام��ام جماعت و هیأت 
امنای مس��جد حضرت ابوالفضل شهرک سینا کشف و 
جهت حفظ و حراس��ت از میراث فرهنگی به این اداره 

کل تحویل داده شد. 
وی س��که های تاریخی یاف��ت ش��ده را در اندازه ها و 
اش��کال گوناگون از جنس آلیاژ م��س توصیف کرد و 
افزود: کتیبه این س��که ها در اثر گذش��ت زمان و دفن 
ش��دن در خاک، فرسوده و ناخوانا ش��ده است اما در 
چند نمون��ه کلمات موجود حاک��ی از قدمت تاریخی 

این سکه ها دارد. 
کارش��ناس باستان شناس��ی این اداره کل نیز در مورد 
مضامین و دوره تاریخی این س��که های یافت ش��ده، 
اظه��ار کرد: وج��ود کلمات��ی مانند الس��لطان، اتابک 

االعظم، ملک االعظم، العظم در این س��که ها و تشابه 
شکل ظاهری آنها با سکه های عصر سلجوقی، انتساب 

آنها را به دوره سلجوقیان اتابکی تقویت می کند. 
حس��ن یوس��فی با بیان اینکه برخی سکه ها به شکل 
الری و برخی دیگر بریده ش��ده و به شکل چهارگوش 
بالشتی بوده که به دلیل فرسودگی یا نبود کتیبه، محل 
ضرب و دوره فرهنگی آنها مشخص نیست، گفت: پس 
از پاکس��ازی سطح برخی از این سکه ها، شیوه نگارش 
و دوره فرهنگی آنها به  طور کامل مشخص خواهد شد. 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی به همراه سرپرست 
معاونت میراث فرهنگی و جمعی از کارشناس��ان این 
اداره کل با حضور در مسجد حضرت ابوالفضل شهرک 
س��ینا و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در این مسجد 
با اهدای لوح س��پاس و هدیه ای، مراتب تقدیر و تشکر 
را از اهتم��ام و همکاری خادم و امام جماعت و هیأت 
امن��ای این مس��جد در مورد تحویل س��که های دوره 

اسالمی اعالم کردند. 

ب��ا توافق معاون��ت میراث فرهنگی 
کشور، مدیرعامل آب و برق منطقه 
خوزستان و شهرداری شوشتر قرار 
ش��د سازه های آبی تاریخی شوشتر 
از زباله پاکسازی و از ورود زباله های 
باالدس��ت ب��ه رودخان��ه و ش��اخه 

»َگرَگر« جلوگیری شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، وزارت نیرو و 
س��ازمان آب و ب��رق خوزس��تان با 
هم��کاری معاونت میراث فرهنگی 
و مرکز قنات نوع دوم یونس��کو در 
یزد با برگزاری یک کارگاه آموزشی، 
موضوع��ات مربوط به میراث آب و 
همچنین نظام آبی تاریخی شوشتر 
را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
مع��اون  طالبی��ان،  محمدحس��ن 
می��راث فرهنگ��ی درب��اره اهمیت 
نظ��ام آبی تاریخی شوش��تر گفت: 
هرچند نظام آبی تاریخی شوش��تر 
به ثبت جهانی رس��یده اما به دلیل 
آنکه شهر تاریخی شوشتر در زمان 
ثبت پرونده در شرایط مناسبی قرار 
نداش��ت این فرصت فراهم نشد که 
ش��هر در مجموعه س��ازه های آبی 

تاریخی شوشتر به ثبت برسد. 
او افزود: در حال حاضر تمام تالش 
س��ازمان میراث فرهنگی این است 
که شهر شوشتر با کمک و همکاری 
دس��تگاه های مربوط و مس��ئوالن 
محلی و اس��تانی س��امان پیدا کند 
ت��ا مجموع��ه ش��هر و س��ازه های 

آبی شوش��تر به عن��وان یک ثروت 
فرهنگ��ی و تاریخ��ی حفظ ش��ود.  
طالبیان همچنین در نشس��تی که 
ب��ا مدی��ر عامل آب و ب��رق منطقه 
خوزس��تان برگزار ش��د به موضوع 
پاکس��ازی س��ازه های آبی تاریخی 
شوش��تر پرداخت و بیان کرد: پس 
از توافقی که با مدیرعامل آب و برق 
منطقه خوزس��تان داشتیم موضوع 
مربوط به پاکسازی آب و جلوگیری 
از ورود زباله به چرخه آبی سازه های 
آبی و تاریخی شوشتر مطرح شد. 

به گفته وی بر این اساس قرار است 
وزارت نی��رو ب��ا اس��تفاده از مکانیزم 
پاکس��ازی آب مان��ع از ورود زباله به 
ش��اخه رود گرگر ش��ود. با این روش 
زباله ها از باالدس��ت فیلتر و تحویل 
ش��هرداری می شود تا آب زالل وارد 

چرخه آبی سازه های جهانی شوشتر 
ش��ود.  مع��اون می��راث فرهنگ��ی 
همچنین گردشگری فرهنگی میراث 
آب را یکی از موضوعات حائز اهمیت 
توصی��ف کرد و گفت: با وجود اینکه 
استان خوزستان دارای سه مجموعه 
ارزش��مند جهانی است و این استان 
به لحاظ مواریث تاریخی بسیار غنی 
و از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت 
ام��ا میراث آب در خوزس��تان نیز از 
جمله مقوالتی به ش��مار می رود که 
پرداختن به آن بسیار مهم است.  او 
تاکی��د کرد: معاونت میراث فرهنگی 
با همکاری وزارت نیرو در یک توافق 
متعهد ش��دند که طرح جامعی برای 
گردشگری فرهنگی آب ارائه دهند تا 
گردشگری فرهنگی آب در خوزستان 

شکل جدی تری پیدا کند. 

پاکسازی سازه های آبی و تاریخی شوشتر از زباله کشف 102 سکه سلجوقی اتابکی در اردبیل
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ب��ه  منج��ر  باستان شناس��ی  کاوش ه��ای 
شناس��ایی 53 محوط��ه متعلق ب��ه دوران 
پارینه س��نگی قدیم تا اس��المی متاخر در 
سومار ش��د که البته حدود نیمی به صورت 
مس��تقیم در معرض تخریب ناشی از طرح 
انتق��ال آب گرمس��یری و مکانی��زه کردن 

شبکه آبیاری قرار دارند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اردش��یر جوانمردزاده، 
سرپرس��ت هیأت کاوش در دش��ت سومار  
با اع��الم این خب��ر گفت: دی م��اه 1394 
باستان شناس��ی در محدوده  بررس��ی های 
جغرافیایی حوزه رود »گنگیر« در دش��ت 
س��ومار و تراس های پیرام��ون رودخانه به 
سمت شمال آن تا محدوده سد »شرفشاه« 

شروع شد. 
این باستان شناس با بیان اینکه هدف اصلی 
طرح یاد شده بررس��ی و شناسایی شواهد 
باستان شناس��ی موجود در محدوده انتقال 
آب و ش��بکه زهکش��ی آبیاری سومار بود، 
بنابراین نهایت دقت ب��ه عمل آمد تا مبادا 
اثری قبل از شناس��ایی و مطالعه تخریب و 
نابود شود، بیان کرد: با این وجود، متاسفانه 
در اغلب نقاط دشت س��ومار شبکه انتقال 
آب و زهکشی زمین های کشاورزی منطقه 
برای اس��تفاده از آبیاری تحت فشار کامل 
ش��ده یا در مراحل نهایی قرار دارد که این 
مسئله باعث تخریب و تسطیح محوطه هایی 
در داخل زمین های کشاورزی شده است. 

او با تاکید براینک��ه انتظار می رفت پس از 
شناسایی و اعالم موقعیت محوطه ها و آثار 

باس��تانی منطقه به مجری��ان طرح عمرانی 
یاد ش��ده، عملیات انتقال آب شروع شود، 
ادام��ه داد: اما متاس��فانه این ام��ر از قبل 
ش��روع شده و هم اکنون مراحل نهایی خود 

را می گذراند. 
به گفته این باستان ش��ناس، طبیعی است 

ک��ه تخریب ه��ا و تهدیدات ناش��ی از این 
مس��ئله، موض��وع نج��ات و جلوگی��ری از 
تخریبات را بس��یار الزام��ی می کند، از این 
رو بای��د تمام تالش خود را در این راس��تا 

به کار گیریم. 
وی با اش��اره به اینکه اغل��ب محوطه های 

موج��ود در داخ��ل زمین های کش��اورزی 
در معرض تس��طیح هس��تند یا اینکه قبال 
تس��طیح ش��ده اند، بیان کرد: از میان 53 
اثر و محوطه شناس��ایی شده تقریبا نیمی 
به ص��ورت مس��تقیم در مع��رض تخریبات 
ناش��ی از طرح انتق��ال آب گرمس��یری و 

مکانی��زه کردن ش��بکه آبیاری ق��رار دارند 
که متاس��فانه در م��واردی محوطه ها کامال 
تس��طیح ش��ده و نهش��ته های آنان از بین 

رفته است. 
جوانمردزاده افزود: در مواردی نیز به دلیل 
مدفون ش��دن بخش های پیرام��ون تپه ها 
توسط رسوبات آبرفتی، محدوده محوطه ها 
مشخص نیس��ت و احتماال هر نوع فعالیت 
عمران��ی و خاکب��رداری منجر ب��ه تخریب 

الیه های فرهنگی آنان خواهد شد. 
این باستان ش��ناس تاکید ک��رد: امیدواریم 
ب��ا همت و همکاری مس��ئوالن ذی ربط در 
نهادهای مرتبط عمرانی بتوانیم آثار نیاکان 
خ��ود را حفظ و صیانت کنی��م. به گزارش 
روابط عمومی پژوهش��گاه س��ازمان میراث 
فرهنگی، طرح موس��وم به طرح گرمسیری 
ط��رح ایج��اد ش��بکه های انتق��ال آب به 
دش��ت های اس��تان های ایالم و کرمانش��اه 
است که توسط شرکت توسعه منابع آب و 
نیروی ایران و بدون هیچگونه هماهنگی با 
می��راث فرهنگی و انجام مطالعات فرهنگی 
- تاریخی اجرا می ش��ود.  براس��اس بند ج 
ماده 114 قانون برنامه پنج س��اله چهارم، 
تمام وزارتخانه ها، س��ازمان ها و موسس��ات 
دولت��ی موظفند قبل از اج��رای پروژه های 
ب��زرگ عمرانی و در مرحله امکان س��نجی 
و مکان یاب��ی نس��بت ب��ه انج��ام مطالعات 
فرهنگ��ی – تاریخ��ی »می��راث فرهنگی« 
اقدام و در طراح��ی و مکان یابی پروژه های 

یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند. 

53محوطه باستانی در دست تخریب 
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معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
از رهاسـازی 220 میلیون مترمکعب آب 
از اواسـط اسـفندماه به دریاچه ارومیه 
خبـر داد. بـه گـزارش خبرنـگار ما در 
افزود:  تبریـز، محمدصادق پورمهـدی 

سـهم اسـتان آذربایجان شـرقی از میزان آب مـورد نیاز برای 
رهاسـازی 10 درصد و سهم  اسـتان آذربایجان غربی، 90 درصد 
است که ما تالش می کنیم سهم خود را در زمان مقرر رهاسازی 
کنیم و این امر در اسـتان آغاز شده است. وی، با اشاره به اینکه 
بعد از اسـتقرار دولت تدبیر و امید مهم ترین هدف در دو سـال 
اول تثبیـت وضعیت آبی دریاچه بود، ادامه داد: خوشـبختانه تا 
به امروز وضعیت آبی دریاچه ارومیه نسـبت به سال  های گذشته 

تثبیت شده است. 
معـاون عمرانـی اسـتاندار آذربایجان شـرقی با انتقـاد از طرح 
مباحثی همچـون مرگ دریاچه ارومیه، ادامه داد: در حال حاضر 
ارتفـاع آب این دریاچه حـدود 1270.61 متر اسـت که با وجود 

کاهش حدود 30 درصدی بارش ها در استان نسبت به سال 
گذشته تغییری نداشته است. 

ملـي  روز  همایـش  پانزدهمیـن  در 
از حقوق مصـرف کنندگان،  حمایت 
تندیـس حمایـت از حقـوق مصرف 
کننـدگان بـا حضـور 650 شـرکت 

متقاضـي بـه شـرکت فـوالد مبارکه 
اصفهان اعطاشـد. در این همایش که روز شنبه نهم اسفند 
ماه بـا حضور مهندس نعمـت زاده وزیر صنعـت، معدن و 
تجـارت، حجت االسـالم والمسـلمین ابوترابـي فرد نایب 
رئیـس اول مجلس شـوراي اسـالمي و جمعـي از مدیران 
و کارآفرینـان کشـور د رمرکـز همایش های بیـن المللي 
سـازمان صدا و سـیما برگزار شـد، مهنـدس نعمت زاده 
وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت با اهـداي تندیس طالیي 
و لـوح تقدیر، از فـوالد مبارکه به عنوان شـرکت برتر در 
زمینـه حمایت از حقوق مصرف کننـدگان تجلیل کرد. در 
ایـن رابطه محمود اکبري معاون فـروش و بازاریابي فوالد 
مبارکه گفت: توجه به حقـوق مصرف کنندگان همواره در 

فـوالد مبارکه به عنوان یکي از راهبرد های اصلـي...

قرارداد ساخت مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب شهر 

تبریز امضا شد

تندیس طالیي حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان به شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان اعطا شد

رابطه صادرات و واردات دعاوی
با رونق اقتصادی
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ــى در دوره هاى كارآموزى  ــتاى افزايش كارآيى آموزش در راس
ــى در معاونت  ــى قضاي ــى، كارگروه توليد محتواى آموزش قضاي

منابع انسانى قوه قضاييه آغاز به كار كرد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين سيدتوحيد عاملى 
در نشست اساتيد كارگروه توليد محتواى آموزشى قضايى گفت: 
ــى در دوره هاى كارآموزى  ايجاد نظام هماهنگ محتواى آموزش
ــكيل كارگروه هم افزايى  ــى، تش قضايى، تهيه درس نامه آموزش
ــاتيد مراكز آموزش سراسر كشور، ارزيابى و نظارت بر فرآيند  اس
توليد محتواى آموزشى و تهيه نظام هماهنگ آزمون كارآموزان 

قضايى از مهم ترين اهداف اين كارگروه است. 
ــنامه براى پودمان هاى دوره  ــان كرد: تهيه درس وى خاطرنش
ــتين فعاليت اين كارگروه در دستور كار  كارآموزى به عنوان نخس

قرار گرفته است. 
ــه تصريح كرد: هدف از  ــم مقام مركز آموزش قوه قضايي قائ
ــت كه به عنوان  ــيدن به متن واحدى اس ــنامه رس تدوين درس
ــائل به كارآموزان قضايى ارائه شود و ابهامات،  كتاب حل المس
ترديدها و خالءهاى دانشى كارآموزان قضايى را برطرف كند. 
ــنامه مقدمه تهيه متون آموزشى خواهد  همچنين تدوين درس
ــرفصل هاى آموزشى جزيى تر  ــنامه مطالب و س بود و در درس

خواهد شد. 
ــى كارآموزى قضايى  وى گفت: در حال حاضر 8 واحد آموزش

ــطح كشور فعاليت مى كنند و بر نظام آموزشى استاد محور  در س
استوارند؛ بنابراين تشخيص اساتيد در خصوص نوع محتوايى كه 
ــت و اين امر منجر به  ــود، متفاوت اس در كالس ها تدريس مى ش
ــود به طورى كه  ــى مى ش تفاوت در خروجى هاى هر دوره آموزش
ــهرها و دوره هاى مختلف از نظر سطح دانش با هم  كارآموزان ش

متفاوتند. 
ــابه را يكى از استانداردهاى  ــتن خروجى هاى مش عاملى داش
ــت و گفت: فقدان متون آموزشى يكسان و  ــى دانس نظام آموزش
ــنامه ها، موجب تفاوت در خروجى هاى آموزشى مى شود و  درس
ــى نياز به بازنگرى  ــان مى دهد كه چرخه آموزش اين تفاوت نش
ــوز قضايى موفق  ــد انتظار ما از يك كارآم ــه باي دارد، به طورى ك
ــوزان قضايى  ــى ما براى كارآم ــد و اهداف آموزش ــخص باش مش

تعريف شود. 
وى در پايان تاكيد كرد: بايد دامنه محتواى مطالب ارائه شده 
ــود و ابهامات آن از  ــخص ش ــراى كارآموزان در طول دوره مش ب
ــور دست  ــر كش ــى واحدى در سراس بين برود تا به نظام آموزش
يابيم؛ بر اين اساس بزودى تعيين اولويت ها در درسنامه با توجه 
ــايى مى شود و ساير  به فرصت هاى دوره كارآموزى قضايى شناس
ــده به عنوان سرفصل  مطالبى كه در اين دوره ها آموزش داده نش
جديد در دوره هاى آموزش ضمن خدمت قضات تدريس خواهد 

شد.

تشكيل كارگروه توليد محتواى آموزشى 
قضايى در مركز آموزش قوه قضاييه

ــه مصوبه مجلس شوراى اسالمى و  ــوراى نگهبان س ش
هيأت دولت را تاييد كرد. 

ــت مصوب  ــنامه صندوق ملى محيط زيس اصالح اساس
جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و نود و 
چهار هيأت وزيران در جلسه 94/12/13 شوراى نگهبان 
ــى قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع  مورد بحث و بررس

و قانون اساسى شناخته نشد. 

تاييد طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث 
پروژه هاى عمرانى بخش راه و ترابرى از طريق 

مشاركت بانك ها
ــداث پروژه هاى  ــره به قانون اح ــرح الحاق يك تبص ط

ــاركت بانك ها و  عمرانى بخش راه و ترابرى از طريق مش
ساير منابع مالى و پولى كشور مصوب جلسه مورخ بيست 
ــود و چهار مجلس  ــيصد و ن ــاه يكهزار و س ــم دى م و نه
ــه مورخ 1394/12/12 شوراى  ــوراى اسالمى در جلس ش
ــه مغاير با  ــى قرار گرفت ك ــورد بحث و بررس ــان م نگهب

موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد. 

تاييد اليحه تصويب اصالحات اساسنامه
 كنوانسيون و آيين نامه كلى مجامع و جلسات 

اتحاديه بين المللى مخابرات
ــيون و  ــنامه، كنوانس ــب اصالحات اساس ــه تصوي اليح
آيين نامه كلى فراهمايى (كنفرانس ها)، مجامع و جلسات 
ــى فراهمايى (كنفرانس)  ــه بين المللى مخابرات ط اتحادي

سران مختار (گواداالخارا - 2010 ميالدى 1389 هجرى 
ــت و دوم دى ماه  ــورخ بيس ــه م ــى) مصوب جلس شمس
ــوراى اسالمى  ــيصد و نود و چهار مجلس ش يك هزار و س
در جلسه مورخ 1394/12/12 شوراى نگهبان مورد بحث 
ــرع و قانون  ــرار گرفت كه مغاير با موازين ش ــى ق و بررس

اساسى شناخته نشد.

ــترى گلستان گفت: رشد طالق هاى  رئيس كل دادگس
ــئله بايد  ــت و اين مس توافقى در جامعه نگران كننده اس

آسيب شناسى شود. 
ــميان با يادآورى اينكه ميزان طالق توافقى  هادى هاش
طى سال جارى افزايش داشته است، افزود: سال گذشته 

ــالق توافقى در  ــدود 2300 مورد ط ــن مدت ح در همي
ــتان ثبت شد. در 11ماه گذشته بيش از 2500 طالق  اس

توافقى در گلستان ثبت شده است. 
ــتر  ــتان با بيان اينكه بيش ــترى كل گلس رئيس دادگس
ــال هاى اول زندگى ثبت مى شود  طالق هاى زوجين در س

ــر داد كه با اجراى آن  ــراى موفقيت آميز طرحى خب از اج
ــمگيرى كاهش يافته  ــن به نحو چش ــزان طالق زوجي مي
ــت. وى افزود: در اين طرح كه به صورت آزمايشى در  اس
ــد بيش از 1000 زوج اين شهر در  على آبادكتول اجرا ش
ــوط به مهارت هاى زندگى  مدت 15 ماه آموزش هاى مرب

ــى را فرا گرفتند. از گروهى كه در قالب اين طرح  خانوادگ
ــدند. تجربه  ــد فقط يك زوج از هم جدا ش ــوزش ديدن آم
ــتر شود  ــت زمانى كه اطالعات افراد بيش ــان داده اس نش

ورودى پرونده ها نيز به همان نسبت كاهش مى يابد. 
ــترى گلستان افزود: هم اكنون زمانى  رئيس كل دادگس

ــتگاه قضايى براى طالق مراجعه مى كنند  زوجين به دس
ــت و در اين مرحله مراكز  ــده اس كه اختالفات بحرانى ش
مشاوره نيز كارآيى چندانى نداشته و سازش بين زوجين 
ــاى زندگى پيش از  ــود. فراگيرى مهارت ه ــخت مى ش س

ازدواج راهكارى براى كاهش ميزان طالق است. 

تاييد 3 مصوبه از سوى شوراى نگهبان

رئيس كل دادگسترى گلستان: 

رشد طالق هاى توافقى در جامعه نگران كننده است
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ــادى كه در  ــياى م ــادرات و واردات كاالها و اش در ص
بازرگانى بين المللى متداول است، كشورهاى صادركننده 
ــادى برخوردار بوده و بالعكس  ــت برتر اقتص كاال از موقعي
ــورهاى وارد كننده در موقعيت پايين ترى قرار دارند  كش
ــه واردات از عوامل  ــبت ب و مثبت بودن تراز صادرات نس
پيشرفت اقتصادى كشورها محسوب مى شود. در صادرات 
ــورهاى وارد  ــت. كش و واردات دعاوى قضيه بر عكس اس
ــى و قضايى  ــده دعاوى از موقعيت اقتصادى و سياس كنن
ــادر كننده به همان  ــورهاى ص برتر برخوردار بوده و كش
ــتند  ــت پايين ترى برخوردار بوده و هس ــبت از موقعي نس
ــه واردات دعاوى  ــبت ب ــودن تراز صادرات نس ــى ب و منف
ــورها محسوب  ــى كش ــرفت و قدرت سياس از عوامل پيش
ــوب  ــدگان دعاوى محس ــورهايى واردكنن ــود. كش مى ش
ــكيالت قضايى منظم و  ــوند كه داراى دستگاه وتش مى ش
ــجم و مورد اطمينان وآگاه و مستقل بوده و به عالوه   منس
قوانين و مقررات آيين دادرسى و ماهوى حاكم بر دعاوى 
و اختالفات نيز به همان نسبت پيش رفته و به روز و پويا 
و متناسب با شرايط زمان و پيشرفت علوم و فنون بوده و 
با تغييرات و تحوالت به طور علمى و منطقى حركت كرده 
ــازد.  ــا نيازهاى زمان خود را منطبق و هماهنگ مى س و ب
ــمول ضوابط صادرات و  ــاوى و اختالفات كه مش ــوع دع ن
واردات دعاوى مى شود، نيز معموال از نوع دعاوى حقوقى 
ــروه دعاوى بازرگانى بين المللى بوده و  و به خصوص از گ
ــت و صادرات و واردات دعاوى، خود مقوله اى مستقل  اس
ــا معاضد قضايى بين  ــترداد مجرمين ي از قراردادهاى اس

كشورها بوده و هست. 
ــترش بازرگانى بين المللى در شاخه هاى مختلف  با گس
ــرمايه گذارى  ــه خريد و فروش كاال و خدمات، س از جمل
ــى و جاده اى، دعاوى  ــى، حمل ونقل دريايى و هوائ خارج
بازرگانى بين المللى نيز به همان نسبت رو به افزايش بوده 
ــت و طرفين اين گونه دعاوى تمايل داشته و تالش  و هس
ــيدگى قرار  ــور مورد رس مى كنند كه دعاوى آنها در كش
ــترى و  ــرد كه از نظر تخصص قضات و وكالى دادگس گي
ــكلى حاكم بر رسيدگى  نيز قوانين و مقررات ماهيتى و ش
ــته  به دعاوى و حل اختالفات، در وضعيت خوبى قرار داش
ــت كه  ــورهايى اس ــس از جمله كش ــور انگلي ــد. كش باش
ــان بين المللى و اصحاب دعاوى مدنى را  اطمينان بازرگان
ــاالنه تعداد  ــت. س در اين خصوص به خود جلب كرده اس
ــادى از دعاوى و اختالفات بازرگانى و حقوقى و با اراده  زي
ــت طرفين دعوى براى رسيدگى و حل وفصل به  و خواس
ــور انگليس سرازير و وارد مى شود. اين دعاوى حسب  كش
ــع داورى و  ــمى و نيز در مراج ــورد در دادگاه هاى رس م
ــيدگى  ــور مذكور مورد رس حل اختالف خصوصى در كش

ــترى و قضات  و حل و فصل قرار مى گيرند. وكالى دادگس
ــتگاه قضايى انگليس نيز به سهم و با اعمال و رفتار  و دس
ــاد اصحاب دعاوى خارجى  خود تالش مى كنند كه اعتم
ــويق كنند كه دعاوى  ــه خود جلب كرده و آنها را تش را ب
حسب مورد در دادگاه هاى رسمى و نيز در مراجع داورى 
و حل اختالفات خصوصى در كشور مذكور مورد رسيدگى 

ــترى و قضات و  و حل و فصل قرار گيرند. وكالى دادگس
ــهم و با اعمال و رفتار  ــتگاه قضايى انگليس نيز به س دس
ــاد اصحاب دعوى خارجى  ــود تالش مى كنند كه اعتم خ
ــويق كنند كه دعاوى و  را به خود جلب كرده و آنها را تش
اختالفات خود را براى رسيدگى، به كشور انگلستان وارد 
ــاغل حقوقى و قضايى  ــن اوضاع و احوال، مش كنند. با اي

ــته در انگليس و به خصوص  ــبى هاى وابس و كسب وكاس
ــادى ارز از  ــاله مبالغ زي ــق بوده و هر س ــدن پررون در لن
ــن رابطه وارد  ــرف انگليس در اي ــورهاى خارج به ط كش
ــور قابل رقابت و  ــود كه با صادرات صنعتى آن كش مى ش
ــت. انگيزه ها و عوامل مختلفى وجود  ــه بوده و هس مقايس
دارد كه سيل دعاوى براى رفع اختالف به كشور انگليس 

ــمارش و توضيح هر كدام، خود  ــود كه ش ــرازير مى ش س
مقوله جداگانه اى است. 

ــوازات و در كنار  ــه م ــس، ب ــترى انگلي وكالى دادگس
ــل اختالف  ــع داورى و ح ــمى و مراج ــاى رس دادگاه ه
ــهم عمده اى در واردات دعاوى و اختالفات  خصوصى، س
ــتان به عهده داشته و دارند. وكالى دادگسترى  به انگلس
ــتان قسمت اعظم پرونده هاى حقوقى و  اصوال  در انگلس
ــكيل داده و تكميل كرده و  مدنى و بازرگانى را خود تش
ــئله  ــانند و اغلب براى اظهارنظر در مس به انجام مى رس
ــى يا واقعيت يابى موضوعى خاص، پرونده ها  خاص حقوق
ــاع مى كنند. وكالى  ــع قضايى يا داورى ارج را به مراج
ــغل  ــأن ومنزلت ش ــالش مى كنند كه ش ــترى ت دادگس
ــوءاخالق  خود را رعايت كرده و چنانچه كوچك ترين س
ــبت به اطراف  ــكاران خود نس ــغلى در هم ــراف ش و انح
ــدت و قاطعيت به  ــاهده كنند، با ش دعاوى خارجى مش
ــورد خاص به  ــرده و مى كنند. در يك م ــورد ك آن برخ
ــركت ايرانى با يك شركت يونانى  خاطر دارد كه يك ش
ــتند و دعاوى خود را  ــاوى بازرگانى اختالف داش در دع
ــس محول كرده بودند، در اواخر  به مراجع قضايى انگلي
ــد كه وكيل انگليسى شركت ايرانى  ــيدگى معلوم ش رس
ــت پرده با شركت يونانى در تماس بوده و مبالغى  در پش
ــاى القائى و  ــذ كرده تا اظهارنظره ــركت يونانى اخ از ش
خطى خود به نفع شركت يونانى به شركت ايرانى موكل 
ــد، تا موضوع خارج از دادگاه و مرجع حل  خود ارائه ده
ــف  ــازش خاتمه يابد. پس از كش ــح و س ــالف، باصل اخت
ــا انحراف  ــى انگليس قاطعانه ب ــتگاه قضاي ــوع، دس موض
ــرده، پروانه وكالت  ــغلى همكار وكيل خود برخورد ك ش
ــترداد وجوه و  ــو و محكوم به اس ــه لغ ــراى هميش او را ب
ــتان كردند. اينها  ــور انگلس نهايتا  او وادار به فرار از كش
ــتند كه اطمينان اصحاب دعاوى خارجى را  مواردى هس
به نظام قضايى و حقوقى انگليس جلب مى كنند. عوامل 
ــور انگليس، باعث شده  ــويقى واردات دعاوى به كش تش
ــور ترجيح مى دهند كه  ــى اتباع داخلى يك كش كه حت
ــى از معامله  ــى و حقوقى آنها ناش ــه اختالفات بازرگان ب
ــور خارجى بوده، با  ــى كه به نحوى مرتبط با كش بازرگان
ــود و حل  ــيدگى ش توافق در مراجع قضايى انگليس رس

اختالف به عمل آيد. 
ــاى عالى به  ــاى انگليس به خصوص دادگاه ه دادگاه ه
ــهم خود در تفسير و  ــترى و به س موازات وكالى دادگس
ــته و مدون قوه مقننه و نيز در تدوين  اجراى قوانين نوش
ــير قوانين و مقررات خود ساخته دادگاه ها،  و اجرا و تفس
همواره طورى عمل مى كنند كه به نحوى اصحاب دعاوى 
ــويق به وارد كردن و آوردن دعاوى و اختالف  خارجى تش

خود به انگلستان شوند. 
ادامه دارد...

رابطه صادرات و واردات دعاوى با رونق اقتصادى (بخش اول)
وكيل دادگسترى 

جالل زرينى منفرد 
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تبریز- اسد فالح - معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
اسفندماه  اواسط  از  آب  مترمکعب  میلیون  رهاسازی 220  از 
تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  ارومیه  دریاچه  به 
محمدصادق پورمهدی افزود: سهم استان آذربایجان شرقی از 
میزان آب مورد نیاز برای رهاسازی 10 درصد و سهم  استان 
آذربایجان غربی، 90 درصد است که ما تالش می کنیم سهم 
خود را در زمان مقرر رهاسازی کنیم و این امر در استان آغاز شده 
است. وی، با اشاره به اینکه بعد از استقرار دولت تدبیر و امید مهم 
ترین هدف در دو سال اول تثبیت وضعیت آبی دریاچه بود، ادامه 
داد: خوشبختانه تا به امروز وضعیت آبی دریاچه ارومیه نسبت به 

سال های گذشته تثبیت شده است. 

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از طرح مباحثی 
همچون مرگ دریاچه ارومیه، ادامه داد: در حال حاضر ارتفاع آب 
این دریاچه حدود 1270.61 متر است که با وجود کاهش حدود 
30 درصدی بارش ها در استان نسبت به سال گذشته تغییری 

نداشته است. 
پورمهدی، از مشخص شدن پیمانکار و امضای قرارداد ساخت 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز خبر داد و گفت: این 
تصفیه خانه می تواند در تهیه بخشی از آب مورد نیاز دریاچه 
سهم بسزایی داشته باشد. وی، ادامه داد: در همین راستا تصفیه 
خانه فاضالب شهرهای آذرشهر، بناب و عجب شیر نیز در دستور 

کار ما قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛

قرارداد ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز امضا شد

اخبار

رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری گرگان خبر داد:
ساعت فعالیت های ایستگاه های 

معاینه فنی افزایش یافت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به منظور پاسخگویی به 
مراجعات شهروندان در ماه آخر سال برای تست معاینه فنی 
ساعت فعالیت های دو ایستگاه معاینه فنی تحت نظارت 
شهرداری گرگان افزایش یافت.محسن احمدی معاون فنی 
و عمران و رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری گرگان با اعالم 
این خبر گفت: به موجب تصمیم اعضای ستاد معاینه فنی 
با توجه به سفر  های نوروزی و اطمینان رانندگان از ایمنی 
خودرو مقرر شد هر دو ایستگاه  از 15 اسفندماه، ایستگاه 
شرق گرگان واقع در بلوار جرجان از ساعت 8 صبح تا 11 
شب و ایستگاه غرب گرگان واقع در بلوار هیرکان  از ساعت 
7:45 صبح تا 8 شب تست معاینه فنی خودروها را انجام 
دهند.احمدی گفت: در هفته اول تعطیالت عید به منظور 
دسترسی شهروندان و مسافران به ایستگاه های معاینه فنی، 
مقرر شد از سوم فروردین پرسنل دو ایستگاه تست معاینه 
فنی را انجام دهند.رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری گرگان 
با اعالم این خبر که کاستی ها و نواقص ایستگاه های معاینه 
فنی شهرداری رفع شده و فعالیت ها درست انجام می شود، 
خاطر نشان کرد: این نتیجه به موجب بازدید های مستمر، 
نظارت و کنترل دقیق توسط نمایندگان ستاد معاینه فنی 
حاصل شده است.احمدی افزود: ستاد معاینه فنی شهرداری 
گرگان به منظور ایمنی و رضایت شهروندان و دستاوردهای 
بهتر، نظارت بر فعالیت ایستگاه ها را سرسختانه پی گیری 
می کند و هیچگونه تخلفی را نمی پذیرد.رئیس ستاد معاینه 
فنی شهرداری گرگان با توجه به بازدید صورت گرفته از 
ستاد معاینه فنی دو کالن شهر اصفهان و تهران، اعالم 
کرد: مقرر شد در فروردین ماه سال آینده از قائم مقام و 
کارشناسان با سابقه ستاد معاینه فنی شهرداری تهران برای 
حضور در شهر گرگان دعوت شود تا از تجربه های ارزشمند 
آنها برای ارتقای کیفی و کمی ایستگاه های معاینه فنی 
گرگان استفاده شود.به گفته احمدی، همچنین مقرر شد 
به منظور یکپارچگی در فعالیت ستاد معاینه فنی شهرهای 
استان گلستان درخواست جلسه کارگروه معاینه فنی استان 
گلستان پی گیری شود.وی در پایان گفت: به منظور ارتقای 
سطح عملکرد پرسنل ایستگاه های معاینه فنی شهر گرگان 
از مراکز ایستگاه های معاینه فنی همانند شهر اصفهان 

بازدید کنند.

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعي؛
آیین گرامیداشت روز درختكاري در 

مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با روز درختکاري 
و آغاز هفته منابع طبیعي آیین گرامیداشتي با مشارکت 
اداره کل منابع  شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و 
طبیعي خوزستان در پارك سالمت شهرك نفت اهواز برگزار 
شد. در این مراسم آیت ا.. محسن حیدري نماینده مردم 
استان خوزستان در مجلس خبرگان و امام جمعه موقت 
اهواز با تبریك این مناسبت به بیان اهمیت درختکاري 
و حفظ منابع طبیعي در فرهنگ اسالمي پرداخت.  وي 
با ذکر احادیثي از ائمه اطهار علیهم السالم در خصوص 
درختکاري گفت: مقوله هایي مثل منابع طبیعي و محیط 
زیست و درختکاري مسائل مهمي است که به اصل حیات 
اجتماعي و طبیعي انسان ها مرتبط است و بر این اساس 
در قرآن کریم از آنها به عنوان انفال یاد شده است. معاون 
عمراني استانداري خوزستان نیز اظهار داشت: حفاظت از 
محیط زیست و منابع طبیعي از 3 منظر به عنوان تکلیف 
دیني، فرمایش بزرگان انقالب و وظیفه سازماني قابل طرح و 
پیگیري است. احمد سیاحي گفت: حراست از منابع طبیعي 
و محیط زیست از اولویت هاي دولت تدبیر و امید است و 
در این راستا با تاکید استاندار خوزستان دستورالعمل فضاي 
سبز براي همه شهرهاي استان تدوین شده است. مدیربرنامه 
ریزي تلفیقي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب نیز با 
ارائه گزارشي از دستاوردهاي این شرکت در زمینه کاهش 
آالینده هاي زیستي و توسعه فضاي سبز اظهار داشت: این 
شرکت پروژه هاي متعددي براي رفع آالینده ها تعریف و 
اجرا کرده که از میان آنها پروژه جمع آوري گازهاي همراه 
نفت )نوفلرینگ( در اولویت قرار دارد. مهندس سید عبدا.. 
موسوي افزود: این شرکت در کنار این پروژه ها،  طرح هاي 
درختکاري را در دستور کار خود قرار داده که در نتیجه 
اجراي آنها یك میلیون و 100 هزار اصله درخت در اطراف 
تاسیسات کاشته شد. وي افزود: براي فضاي سبز درون 
شهري نیز اقدامات خوبي انجام شده و هم اکنون سرانه 
فضاي سبز واحدهاي اداراي و مسکوني این شرکت در شهر 

اهواز 70 متر مربع است. 

سد مخزنی مارون آماده استقبال از میهمانان 
نوروزی است

روابط عمومي شركت بهره برداري از سد، 
نیروگاه و شبكه هاي آبیاري مارون

برداری  بهره  شرکت  امروز-  اهواز- خبرنگار فرصت 
از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، از 28 اسفند 
آماده  تا 18  از ساعت 9 صبح  فروردین 95  تا 12   94
استقبال از گردشگران نوروزی است.طی نشستی که به 
همین منظور در شرکت بهره برداری مارون تشکیل شد، 
شرکت  در  نوروزي  میهمانان  از  استقبال  نوروزي  ستاد 
بهره برداری مارون تشکیل و "علیرضا نیکزاد" به عنوان 
رئیس ستاد نوروزي معرفي شد.در این نشست که مدیران 
روابط عمومی، حراست، ایمنی، پشتیبانی، پایداری سد و 
نیروگاه و گردشگری حضور داشتند، به بررسی راهکارهایي 
جهت تسهیل در بازدید میهمانان نوروزی از سد مخزنی 
مارون و همچنین انجام تمهیدات الزم درخصوص تامین 
رفاه، ایمنی و آسایش هر چه بیشتر آنان پرداخته و مقرر 
شد این بازدیدها به مدت 14 روز از 28 اسفندماه 94 تا 
12 فروردین 1395 و از ساعت 9 صبح لغایت 18 عصر 
براي عموم هموطنان آزاد باشد.شرایط معتدل آب و هوایی 
شهرستان بهبهان، مسیر کوهستانی و سرسبز، طبیعت 
زیبای اطراف سد و پالژ مارون، چشم انداز بسیار زیبای آن 
و جاذبه های گردشگری فراوان موجود در اطراف دریاچه 
سد و قرار گرفتن این شهرستان در مسیر ورودی به استان 
خوزستان، سد مخزنی مارون را به یکی از خاستگاه های 
گردشگران قرار داده است، به گونه ای که در سال 94 
افزون بر 146 هزار مسافر نوروزی از جاذبه های این سد و 

مجموعه ویالهای تفریحی پالژ مارون دیدن کردند.

شهر در عزاي فاطمیه)س( 
سیاهپوش مي شود

قاسمي،  داریوش  امروز-  فرصت  خبرنگار  قزوین- 
از  گفت:  قزوین  زیباسازي شهرداري  سازمان  مدیرعامل 
آنجایي که پاسداشت حرمت اهل بیت پیامبر و به ویژه 
حضرت فاطمه زهرا )س( در فرهنگ دیني ماجایگاه ویژه 
خیابانهاي  کردن  باسیاهپوش  منظور  همین  دارد،به  اي 
احترام  اداي  اسالم  بزرگ  بانوي  مقدس  ساحت  شهربه 
زیباسازي  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به  میکنیم. 
شهرداري قزوین؛ قاسمي افزود: درهمین راستا پرچم هاي 
مشکي بر روي پایه پرچم ها در شهر نصب و یا تعویض شده 
است. وي اضافه کرد: ریسه هاي مشکي نیز در خیابان هاي 
سپه، نادري، ولیعصر، مقابل استانداري و دادسراي انقالب 
اسالمي به همین منظور نصب شده است. این مسئول 
تصریح کرد: بیش از 300 متر بنر در شهر بر روي ابزارهاي 
تبلیغاتي اعم از بیلبورد، پل عابروفیکسچر و 220 پرچم 
مشکي چوبدار در بلوارآیت ا... خامنه اي وخیابان طالقاني 

نصب شده است.

اخبار

شركت آب و فاضالب روستایی 
گلستان برای یازدهمین سال 

متوالی موفق به تمدید گواهینامه 
سیستم مدیریت یكپارچه شد

شکیبافر  مهندس  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گلستان گفت: 
گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه شرکت آبفار گلستان 
روابط  گزارش  شد.به  تمدید  متوالی  سال  یازدهمین  برای 
آبفار گلستان مهندس  آموزش همگانی شرکت  و  عمومی 
شکیبافر با اعالم این خبر افزود: ممیزی مراقبتی سیستم 
استان  روستایی  فاضالب  و  آب   )IMS(یکپارچه مدیریت 
گلستان در محل ستاد شرکت و اداره امور شهرستانهای علی 
آباد کتول و بندر ترکمن در تاریخ های دوازدهم و سیزدهم 
اسفند سال جاری توسط سرممیز شرکت qcb ایتالیا، برگزار 
گردید.وی افزود: این ممیزی که اولین ممیزی مراقبتی در دوره 
سه ساله چهارم اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه 
محسوب می شود، به منظور حصول اطمینان از انطباق فرایند 
های سازمانی با سیستمهای مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی با الزامات استاندارد 
های مرجعOHSAS18001:2007، ISO9001:2008  و 
ISO14001:2004، طی دو روز مورد ممیزی قرار گرفت.
مهندس شکیبافر تصریح کرد: مراسم اختتامیه این ممیزی با 
حضور مدیران و نمایندگان کیفی واحدهای مختلف سازمان 
برگزار گردید و طی آن سرممیز این دوره، ضمن ارائه گزارش 
کامل این ممیزی، مواردی همچون  مکانیزم تعیین اهداف 
مکانیزم  سازمان،  استراتژیك  های  گیری  جهت  اساس  بر 
برگزاری جلسات بازنگری مدیریت، انجام ممیزی داخلی به 
صورت فرایندی، رعایت دستورالعمل ها ، روشهای اجرایی، 
ارزیابی ریسك و جنبه های زیست محیطی، اندازه گیری 
و پایش شاخص های فرآیندی؛  و در نهایت تعهد نماینده 
مدیریت و کارکنان سازمان به سیستم مدیریت یکپارچه را 
جزء نقاط قوت شرکت برشمرده و به مدیریت ارشد سازمان 
بابت پایبندی مناسب کارکنان آبفار گلستان )علیرغم مشکالت 

موجود( به سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( تبریك گفت.

شهردار رشت خبر داد : 
بازنشاني ۴۸۵ اصله درخت مثمر ثمر 

در محدوده عبور BRT شهر رشت
رشت- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با آغاز هفته 
منابع طبیعي و روز درختکاري حدود بیست هزار اصله 
نهال در بین مناطق پنج گانه شهرداري رشت با رویکرد 
تمرکز زدایي و در راستاي ترویج فرهنگ مشارکت و حفظ 
توزیع شد. دکتر  منابع طبیعي  توسعه  و  محیط زیست 
سیدمحمد علي ثابت قدم ضمن گرامیداشت هفته منابع 
طبیعي و روز درختکاري که در پارك شهر رشت برگزار شد 
اظهار  داشت: القاي حس هویت برپایه توسعه انسان محور 
و مبتني بر حفظ منابع طبیعي است و رویکرد شهرداري 
رشت نیز در همین راستا قرار گرفته است. شهردار رشت 
با اشاره به اهمیت اختصاص یك هفته خاص تحت عنوان 
منابع طبیعي در روزهاي آخر سال تصریح کرد: شهرداري 
رشت همزمان با  روز درختکار ي با پیروي از پیام مقام 
معظم رهبري مبني بر شعار هر ایراني یك درخت با رویکرد 
تمرکز زدایي و شعار هر درخت در یك محله اقدام به توزیع 
20000 اصله نهال در محالت مناطق 5 گانه شهر رشت 
نمود. از آنجائیکه درختکاري عالوه بر داشتن پشتوانه اي 
از عالیق ملي و سنت تاریخي در ایران با اعتقادات مذهبي 
مردم پیوند دارد شهرداري رشت در یك اقدام بي سابقه و با 
همت سازمان پارك ها و فضاي سبز و شهرداریهاي مناطق 
پنج گانه زودتر از هر سال به استقبال روز درختکاري و هفته 

منبع طبیعي رفته است.

در  امروز-  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
از  حمایت  ملي  روز  همایش  پانزدهمین 
حمایت  تندیس  کنندگان،  مصرف  حقوق 
 650 حضور  با  کنندگان  مصرف  حقوق  از 
مبارکه  فوالد  شرکت  به  متقاضي  شرکت 
اصفهان اعطاشد. در این همایش که روز شنبه 
نهم اسفند ماه با حضور مهندس نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت االسالم 
والمسلمین ابوترابي فرد نایب رئیس اول مجلس 
شوراي اسالمي و جمعي از مدیران و کارآفرینان 
کشور د رمرکز همایشهاي بین المللي سازمان 
صدا و سیما برگزار شد، مهندس نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اهداي تندیس 
طالیي و لوح تقدیر، از فوالد مبارکه به عنوان 
شرکت برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف 
محمود  رابطه  این  در  کرد.  تجلیل  کنندگان 
اکبري معاون فروش و بازاریابي فوالد مبارکه 
گفت: توجه به حقوق مصرف کنندگان همواره 
در فوالد مبارکه به عنوان یکي از راهبردهاي 
اصلي شرکت مدنظر قرار داشته و دارد از این رو 

این شرکت براي کسب تندیس طالیي اقدامات 
مهمي همچون نظر سنجي از مشتریان، تعریف 
اقدامات اصالحي در خطوط تولید و پشتیباني 
بر مبناي نقطه نظرات مشتریان ، ارایه بازخورد 

از  پس  خدمات  و  گرفته  صورت  اقدامات  از 
بازنگري شرایط  به مشتریان،  فروش مناسب 
پرداخت، رعایت استانداردها و تولید گریدهاي 
جدید مورد نیاز مشتریان، افزایش بهره وري، 

نوآوري و تحقیق و توسعه، داشتن نشان تجاري 
مستقل و گستره توزیع درتمام  استانهاي کشور 
را همواره مد نظر دارد. معاون فروش و بازاریابي 
فوالد مبارکه در این رابطه از تمامي واحدهاي 
مرتبط به ویژه واحد پشتیباني فروش و بازاریابي 
مبارکه  فوالد  در  مداري  مشتري  راه  در  که 
تالش مینمایند، تشکر و قدرداني کرد. گفتني 
است در طي برگزاري این همایش که از سال 
1380 و با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در 
شرکتها براي رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
کنندگان  مصرف  ترغیب  و  اعتماد  افزایش 
داراي  واحدهاي  محصوالت  از  استفاده  به 
گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده بین 
شرکتها درجهت ارائه محصوالت کیفي، تالش 
در جهت برقراري قیمت عادالنه،تحویل به موقع 
و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش آغاز به 
کار کرده است، شرکت فوالد مبارکه پیش از 
این طي سه نوبت، گواهینامه و یك نوبت نیز 
تندیس نقرهاي رعایت حقوق مصرف کنندگان 

را دریافت نموده بود.

تندیس طالیي حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعطا شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر 
اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اعالم خبر 
کانتینری  عملیات  حجم  درصدی   73 رشد 
جاری،  سال  ماهه  یازده  طی  بندر  این  در 
کانتینر   TEU  333 مدت  این  در  گفت: 
تخلیه و بارگیری شده است. به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، "محمود صابری" آمار 
کل تخلیه و بارگیری کاال در بندر لنگه طی 
یازده ماهه امسال را 784 هزار و 544 تن اعالم 
کرد و افزود: بخشی از این عملیات با حجمی 
بالغ بر 5 هزار و 727 تن، مربوط به کاالهای 
نفتی بوده است، که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته81 درصد افزایش به ثبت رسید. 
وی با اشاره به رونق صادرات نفتی طی سال 
جاری، حجم عملیات اینگونه کاالها را 2هزار 
بیانگر  رقم  این  و گفت:  برشمرد  تن  و 594 
به سال گذشته  نسبت  افزایش 62 درصدی 
است. به گفته مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
لنگه ، طی این مدت همچنین ترانزیت مواد 
نفتی با 100 درصد رشد به رقم 3 هزار و 69 

این  داد: طی  ادامه  است. صابری  تن رسیده 
مدت، میزان صادرات غیر نفتی بندر تجاری 
لنگه با 392 هزار و 359 تن بوده که نسبت 
رشد  درصد  گذشته 9  سال  مشابه  مدت  به 
داشته است. این مقام مسئول عمده کاالهای 
)خرما، کشکش،  را شامل خشکبار  صادراتی 
انجیر و ...( میوه جات )لیمو شیرین، سیب و ...( 
تره بار )هویج، سیب زمینی، کدو و ...( به مقصد 
عزم  از  وی  است.  بوده  عربی  متحده  امارات 
باالی متولیان حمل و نقل دریایی برای نظارت 
بیشتر بر وضعیت خدمات دهی فعاالن حمل و 
نقل دریایی و افزایش رفاه مسافران در روزهای 
پایانی سال و شروع طرح نوروزی ساماندهی 
سفرهای دریایی از تاریخ 25 اسفندماه خبر داد 
.صابری در همین رابطه گفت: در کمیته حمل 
و نقل دریایی غرب هرمزگان تمهیدات الزم 
اندیشیده شده و اقداماتی در همین راستا در 
دست اجرا قرار دارد. گفتنی است، بندر لنگه 
از جمله بنادر منطقه غرب هرمزگان و در زمره 
بنادر پیشرو در امر تجارت ،ترانزیت و جابجایی 
مسافر است که به دلیل موقعیت جغرافیایی 

پایانه  بهترین  به  مناسب،  دریایی  ترابری  و 
لجستیکی برای جزایر ایرانی حوزه خلیج فارس 
)سیری، الوان، کیش، هندرابی، تنب بزرگ و 
کوچك و ابوموسی( تبدیل شده است. از جمله 
مزایای این بندر، می توان به برخورداری آن از 
حداقل فاصله دریایی با شیخ نشین های امارات 

متحده عربی از جمله دبی و شارجه برشمرد و 
بر همین اساس، سرمایه گذاری کالن سازمان 
بنادرو دریانوردی در سالهای اخیر حکایت از 
به  دریانوردی  صنعت  متولیان  باالی  اعتماد 
آینده روشن و امیدوار کننده این بندر تاریخی 

دارد.

صابری خبر داد:

رشد 73 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندرلنگه 

كرج- خبرنگار فرصت امروز- پانزدهمین 
با  تهران  زیست  محیط  بین المللی  نمایشگاه 
صنایع  بخش  در  برتر  غرفه های  از  قدردانی 
کل  ادارات  مردم نهاد،  سازمان های  شرکت ها، 
استانی و حامیان نمایشگاه به کار خود پایان داد 
که در این میان استان البرز به عنوان غرفه برتر 
انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
پارکها و فضای سبز شهرداری کرج به نقل از 
ستاد خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست: مراسم اختتامیه این نمایشگاه 
که با سخنان معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده بود، 
با معرفی غرفه های برتر به کار خود پایان داد. 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 
با  پساتحریم«  دوران  سبز  »اقتصاد  شعار  با 
شرکت   33 و  داخلی  شرکت   271 حضور 
انگلیس،  شامل  جهان  کشور  از 20  خارجی 
کانادا،  ایرلند،  آمریکا،  فرانسه،  سوئد،  آلمان، 
چك،  اسپانیا،  فنالند،  ایتالیا،  بلژیك،  تایوان، 
هلند، اتریش، برزیل، نیوزلند، دانمارك، ترکیه 
و سوییس به مدت 4 روز برگزار شد و شرکت 
های خارجی حاضر در این نمایشگاه، آخرین 
دستاوردهای خود در عرصه حفاظت محیط 
زیست، تامین، تجهیز و نصب تجهیزات زیست 
محیطی، انرژی های پاك، بازیافت، تصفیه و 
بهینه سازی مصرف انرژی، پایش آلودگی هوا، 

آب و پساب و تجهیزات آزمایشگاه های معتمد 
را ارائه دادند. نمایشگاه محیط زیست فرصت 
مناسبی برای تبادل تجربیات و برقراری ارتباط 
میان شرکت های داخلی و خارجی فراهم کرد 
 که امیدواریم بعد از این که دوران پساتحریم را 
شرکت  فعالیت  و  حضور  شاهد  گذرانیم  می 
های خارجی در حوزه ورود فناوری های نوین 
در عرصه حفاظت از محیط زیست، طبیعت 
و منابع آب، انرژی های پاك، بازیافت، تصفیه 
و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور باشیم. 
در مراسم اختتامیه نمایشگاه در بخش ادارت 
کل محیط زیست استانی از حسین محمدی 
مدیرکل محیط زیست استان البرز تقدیر شد. 

سال  همچون  امسال  البرز  استان  غرفه  در 
گذشته دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع 
حفظ محیط زیست در کنار اداره کل حفاظت 
و  داشتند  حضور  البرز  استان  زیست  محیط 
کسب این عنوان حاصل تالش سازمان پارکها 
و فضای سبز شهرداری کرج، سازمان مدیریت 
استعدادهای  اداره  کرج،  شهرداری  پسماند 
درخشان آموزش و پرورش استان البرز، پارك 
علم و فناوری، اداره کل منابع طبیعی، انجمن 
ارگانیك استان البرز، انجمن علمی دانشجویان، 
شرکت آبفا استان البرز، شرکت آب منطقه ای، 
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، 

گروه مپنا و شبکه سمن های استان البرز بود.

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل منابع 
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای حفاظت و 
صیانت از منابع طبیعی استان با کمبود 300 قرقبان 
مواجهیم. مهندس عزت اهلل بهشتی فرد در نشست 
مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: طبق استاندار باید به 
ازای هر یك هزاتر هکتار یك قرقبان داشته باشیم در 
خالی که هم اکنون اینئمیزان به رزای هر 20 هزار 
هکتار یك قرقبان داریم. وی حفاظت و نگهداری 
از منابع طبیعی در این استان متناسب با نیروهای 
قرق بان نیست، بیان کرد: برای حفاظت، نگهداری 
و صیانت از منابع طبیعی استان 300 قرقبان نیاز 
داریم این امر در حالی است که قرقبانهایی که هم 
اکنون کار حفاظت از منابع طبیعی را انجام می 

دهند بی شاز سه ماه است که حقوق دریافت نکرده 
اند. مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد:  طی سالجاری با همکاری دستگاه 
قضایی استان از تخریب و تصرف 1500هکتار از 
اراضی استان جلوگیری شد و قبل از اینکه تصرف 
شوند جلوی اقدامات و تخریب این میزان اراضی 
گرفته شد. بهشتی فرد تصریح کرد: طی 11ماهه 
سالجاری 328 مورد زمین خواری در 284.4 هکتار 
در استان صورت گرفته که تشکیل پرونده و سپس 
به مراجع قضایی معرفی شده است. وی ادامه داد: 
275 کارت قرقبان افتخاری در استان صادر شده 
است که با منابع طبیعی برای حفاظت از منابع 

طبیعی همکاری دارند. 

استان البرز غرفه برتر پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست شد

کمبود 300 قرقبان در کهگیلویه و بویراحمد

روابط  کل  اداره  معاون  فالح-  اسد  تبریز- 
عمومی و بین الملل شهرداری تبریز از انتخاب 

غرفه شهرداری تبریز به عنوان غرفه برتر خالق 
و نوآور در نهمین نمایشگاه گردشگری و سفر 
کیش خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
یوسف نوروزی گفت: شهرداری تبریز به عنوان 
غرفه برتر خالق و نوآور از سوی ستاد برگزاری 
نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر 
کیش انتخاب شد. مسئول غرفه شهرداری تبریز 
در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
سفر کیش ادامه داد: شهرداری تبریز با حضور 
 پرتوان خود پتانسیل های گردشگری تبریز و 

این  در  را  تبریز  گردشگری  گذاری  سرمایه 
از  استفاده  و  کرد  معرفی  خوبی  به  نمایشگاه 
همچنین  و  تبریز  دستی  صنایع  و  ها  المان 
عوامل  از جمله  تبریز 2018  معرفی شایسته 
غرفه  عنوان  به  تبریز  غرفه شهرداری  انتخاب 
برتر خالق و نوآور بوده است. وی یادآور شد: 
نمایشگاه های گردشگری فرصتی مغتنم است تا 
جاذبه های گردشگری تبریز به صورت شایسته 
معرفی شود و حضور در این نمایشگاه ها آغازی 
نوروزی   .2018 تبریز  از  استقبال  برای  است 

همچنین خاطرنشان کرد: درخشش شهرداری 
سازمان  مشارکت  با  نمایشگاه  این  در  تبریز 
تبریز، شهرداری  توسعه گردشگری شهرداری 
های منطقه 2 و منطقه 5 و با همت پرتوان اداره 
کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز 
بوده و با دستور مستقیم شهردار تبریز و پیگیری 
های جدی مدیرکل روابط عمومی و بین الملل  
شهرداری تبریز به انجام رسید و امید می رود در 
همه عرصه های ملی و بین المللی با همکاری 

همگان نام تبریز خوش بدرخشد.

معاون اداره كل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز خبر داد؛

شهرداری تبریز به عنوان غرفه برتر نمایشگاه گردشگری و سفر کیش انتخاب شد
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