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دیرگچین
جمه�وری چ�ک یک�ی از زیباترین شناسنامه کاروانسراهای ایران 

جن�وب  در  اروپای�ی،  کش�ورهای 
ش�رقی آلمان اس�ت که ب�ا اتریش، 

اسلواکی و لهستان مرز مشترک دارد. این کشور را باید در 
دیدن پایتخت آن یعنی ش�هر پراگ خالصه کرد. پراگ یکی 
از زیباترین ش�هرهای اروپا اس�ت که ه�ر بیننده ای را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
پراگ پس از ش�هرهای لندن، پاری�س، رم، مادرید و برلین، 
ششمین شهر پرگردشگر اروپاست. این شهر یکی از معدود 

ش�هرهای اروپایی اس�ت ک�ه در جنگ ه�ای جهانی، 
بمباران هوایی جدی نداشته و به همین دلیل، آثار ...

برای گذران یک روز زیبا در میان گل ها 
و سبزه های رنگارنگ و استشمام عطر 
بهار حتما نباید س�ر از یک بوستان یا 
پارک ب�زرگ درآورد چراکه تهران با 

وجود این که به ش�هر بدون دشت و صحرا و جنگل شهرت دارد 
اما در بس�یاری از محله های آن باغ ه�ای گل بزرگی وجود دارد 

که هم فال است و هم تماشا، به خصوص درخنکی صبح، 
دیدن آن همه گل که به جای شاخه شاخه و دسته دسته...

پراگ
 زیبا و رویایی

نگاهی به بازارهای 
گل تهران
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دیرگچین در شرقی ترین مسیر ارتباطی 
قم به سمت ری و تهران جدید قرار دارد و با 
توجه به دو نوع معماری متفاوت و مصالحی 
در س��اختار این بنا اس��تفاده شده اس��ت، 
در اینک��ه »م��ادر کاروانس��راهای ای��ران« 
متعلق به دوره س��لجوقی است یا ساسانی، 
اختالف نظ��ر وج��ود دارد. ب��ا ای��ن وجود 
باستان شناس��ان در یک بحث ب��ا یکدیگر 
هم عقیده اند؛ به گزارش ایسنا، مسیری که 
از کنار کاروانسرای »دیرگچین« می گذرد، 
از دوره ساس��انی رون��ق داش��ته و بهترین 
مس��یر ارتباطی ب��رای کاروان ه��ا و ایجاد 
روابط فرهنگی و اجتماعی در گذشته بوده 
و ب��ه همی��ن دلیل این کاروانس��را یا دژ را 
ساخته اند و حاال از آن سال ها تا امروز هنوز 
رد پای تاریخ را در خود ثبت دارد. براساس 
اس��ناد تاریخی، س��اخت این کاروانسرا را 
مرب��وط به دوره »اردش��یر اول ساس��انی« 
می دانند، حتی کاوش های باستان شناس��ی 
و مطالعات معم��اری در این بنای تاریخی 
آثار و نشانه هایی از دوره ساسانی را نمودار 
ک��رده و البته که قرار گرفتنش در مس��یر 
جاده ابریشم در سفرنامه های زیادی مانند 

»ابن حوقل« و »استخری« آمده است. 

ورودِی کاروانسرای »دیرگچین«
ای��ن کاروانس��را در دوره س��لجوقی ب��ه 
شکل اساسی بازسازی شد و به صورت یک 
کاروانس��رای چهارایوانی ب��ا حیاط مرکزی 

درآمد و بعد از آن در دوره صفویه تعمیرات 
و حتی الحاقاتی در آن صورت گرفت و این 
کار ت��ا دوره قاجار ادامه داش��ت. در زمان 

ناصرالدین ش��اه، صدراعظم او »میرزا علی 
اصغرخ��ان امین الس��طان« راه تاریخی قم 
به ری را از مس��یر کاروانس��رای دیرگچین 

به مس��یر علی آباد تغییر داد و موجب ش��د 
که این بنا پ��س از حدود 17 قرن از رونق 
افت��اده و ب��ه مرور متروک ش��ود و ش��اید 

همین متروکه ش��دن تدریج��ی بود که به 
عش��ایر محلی اجازه داد حدود 200 س��ال 
این مکان را برای نگهداری گله های ش��تر 

دیرگچین؛ شناسنامه کاروانسراهای ایران 
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خود استفاده کنند و شترها در این سال ها 
بخش اعظمی از دیوارهای بنا را س��اییدند، 
ت��ا زمانی ک��ه دو باستان ش��ناس ایران��ی و 

خارجی »دکتر کیانی« و »ماکسیم سیرو« 
این منطقه را کش��ف کردند و سرانجام در 
اول مهر 1382 به ش��ماره 10480 به ثبت 

رسید و از همان زمان زیر نظر اداره میراث 
فرهنگی اس��تان تهران درآمد و مرمت های 
اضطراری اش آغاز ش��د، تا دو سال بعد که 

با مس��تقل ش��دن قم، مالکی��ت این بنای 
تاریخی به میراث فرهنگی استان قم رسید 
و »م��ادر کاروانس��راهای ای��ران« از خطر 

تخریب قطعی نجات پیدا کرد. 
وسعت »دیرگچین« حدود 10 هزار متر 
مربع اس��ت و خدمات تقریب��ا کاملی برای 
کس��انی که در طول س��فرهای خود از این 
منطقه استفاده می کرده اند، داشته و هنوز 
دارد. از مس��جد گرفت��ه تا ش��ترخوان ها، 
حیاط خل��وت مخص��وص مهمان��ان ویژه 
که با دو نیم کردن ش��ترخوان ها ایجادش 
کرده اند، آسیابی که حاال دیگر سنگ ندارد 
و س��رویس های بهداش��تی امروزی؛ آن هم 
از یکدیگ��ر مجزا و آب انب��اری که بیرون از 
کاروانس��را و در چن��د قدمی آن اس��ت. به 
اعتقاد باستان شناس��ان همین وسعت زیاد 
و خدمات زیادش باعث ش��ده تا به او لقب 
»م��ادر کاروانس��راهای ای��ران« بدهند. هر 
چند ممکن اس��ت کاروانسراهایی به تعداد 
انگش��تان دست در کشور با این مشخصات 
باش��ند، اما همه ای��ن خدم��ات را ندارند، 
به خصوص دیوار حائلی که بین کاروانس��را 
از تل های خاک ایجاد کرده اند تا از آس��یب 
زدن به این بنا با س��یل و بادهای ش��دید و 

شن جلوگیری کنند. 

کاروانسرای »دیرگچین«
و ح��اال پس از عمر 1700 س��اله  پر فراز 
و نش��یِب مادر کاروانس��راهای ای��ران و با 
توج��ه به قرار گرفتن��ش در دل پارک ملی 
کویر و اس��تفاده های فراوان��ی که از این به 
بع��د می ت��وان از آن داش��ت - البته به جز 
تبدیل ش��دن  به »پیست دوچرخه سواری« 
جوانان منطقه که آن را تا همین چند سال 
قب��ل مکان خلوت و بازی ه��ای خود کرده 
بودند - مدتی است که طرح »منطقه نمونه 
گردش��گری دیرگچین« ب��رای آن در نظر 
گرفته ش��ده و احتماال به دنبال مرمت های 



4www.forsatnet.irسفروگردشگری
اضطراری که از حدود 10 س��ال قبل روی 
این بنا آغاز ش��ده و هن��وز کمابیش ادامه 
دارد؛ برنامه ریزی ه��ا برای واگذاری این بنا 
به زودی سرنوش��ت دیگری را برای آن رقم 
می زن��د و البته معموال با مطرح ش��دن نام 
»مادر کاروانسراهای تاریخی -دیرگچین«، 
»نفیس« بودن این بنای تاریخی همیش��ه 
به ذهن می آید. صفتی که ش��رایط خاصی 
را ب��رای کاربری ها و ن��وع عملکردی هایی 
که در آین��ده می توان برای آن داش��ت از 
دیگر بناهای تاریخی متمایز می کند. عمار 
کاووس��ی، معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی اس��تان قم ک��ه در بازدید 
خبرن��گاران از ای��ن بنای تاریخی توس��ط 
پژوهش��گاه میراث فرهنگی حضور داشت، 
درباره احتماالت آین��ده این بنای تاریخی 

توضیح می دهد. 

شترها این کاروانسرا را تخریب کردند
او بیشترین درصد آسیب به این محوطه 
تاریخ��ی را مرب��وط به زمان��ی می داند که 
گله های شتر عش��ایر محلی به مدت 200 
س��ال در ای��ن بنا نگهداری می ش��د، چون 
شترها که معموال برای مدت نسبتا طوالنی 
به دیوار بس��ته می ش��دند، دائم خود را به 
دیواره��ا می مالیدن��د و ای��ن حرکت باعث 
س��ایش آجرهای کاروانس��را ت��ا حدود دو 
مت��ر ب��وده اس��ت. وی این درصد آس��یب 
را ب��ه اندازه ای بی��ان می کند ک��ه پس از 
تحویل گرفتن این کاروانسرا توسط میراث 
فرهنگی تهران، در حدود یک متر فضوالت 

حیوانی روی هم انبار شده بود. 

حیاط خلوت کاروانسرای »دیرگچین«
کاووس��ی ادام��ه می دهد: ب��ا تخلیه این 

باستان ش��ناس  فائ��ق توحیدی،  فضوالت، 
اداره میراث تهران در آن زمان دو ترانش��ه 
مقابل ایوان های ش��رقی و غربی کاروانسرا 

ایج��اد کرد تا اقدام��ات مطالعاتی روی آن 
انج��ام ده��د و فضاهای معم��اری از آن به 
دس��ت آمد و از آن به بع��د با وجود انتقال 

مالکیت بنا پس از دو س��ال یعنی در سال 
1385 ب��ه میراث قم، مرمت بنا هنوز ادامه 

دارد. 

وی بیان می کند: آثار کشف شده توسط 
توحی��دی و ب��ه اعتقاد او، متعل��ق به دوره 
سلجوقی هس��تند؛ اما با توجه به مصالح و 
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معماری، معتقد هس��تم این آثار مربوط به 
دوره ساس��انی اس��ت. چون اساس کار این 
بنا متعلق به دوره ساس��انی است. برج های 
بن��ا تا س��طحی ساس��انی هس��تند، البته 
حجره ه��ا و ش��ترخوان ها مرب��وط به دوره 
سلجوقی اس��ت. با این وجود معتقدم باید 
بررس��ی ها و مطالعات بیش��تری روی این 
بنا انجام ش��ود. او در توضیح موقعیت های 
قرارگی��ری امکان��ات این بن��ای نفیس نیز 
می گوید: مس��جد در ضلع جنوب شرقی و 
در حدود 300 – 200 متر مساحت، حمام 
و س��رویس های بهداشتی در گوشه غربی و 
آسیاب در ش��مال غربی بوده و یک حیاط 
خلوت و فض��ای مخصوص نیز در ش��مال 

شرقی کاروانسرا قرار دارد. 
مع��اون می��راث فرهنگی اس��تان قم در 
ادامه همچنین درباره اقدامات انجام ش��ده 
روی این بنا توس��ط می��راث فرهنگی قم، 
اظهار می کند: برای حفاظت از بنا نخس��ت 
پش��ت بام در اولویت قرار داش��ت، پس در 
حدود نیم تا یک متر خاکبرداری از س��قف 
انجام و آجرفرش و کاهگل روی آن صورت 
گرف��ت. همچنین بخش هایی از دیوارها که 
س��اییده ش��ده بود، مرمت و کف حجره ها 
آجرفرش ش��د. تعداد زیادی از ناودان های 
س��نگی در اطراف بنا کار گذاش��ته ش��د و 
یکس��ری کاربن��دی در جل��وی ورودی و 
مرمت های اضط��راری دیگر روی این بنای 

تاریخی انجام شد. 

با این مبالغ کم به جایی نمی رسیم
کاووس��ی درب��اره مدت زم��ان و میزان 
اعتبار مورد نیاز برای حفاظت کامل »مادر 
کاروانس��راهای ایران« می گوید: اعتبارات 
کنونی ناچیز اس��ت، با 50 تا 100 میلیون 

تومان مرمت ساالنه برای این بنا نمی توان 
حالی اس��ت  در  ای��ن  داد.  انج��ام  کاری 
که ب��رآورد هزین��ه مرمتی ب��رای این بنا 

دس��ت کم 3 تا 4 میلیارد تومان اس��ت اما 
با مبالغ کنونی اصال به جایی نمی رس��یم. 
او تنه��ا راه نجات این بن��ا را واگذاری آن 

به بخش خصوص��ی می داند، با این وجود 
ب��ه نفیس بودن آن نیز تاکید دارد و ادامه 
می دهد: با تاکیداتی که نس��بت به نفیس 

بودن این بنا می ش��ود، تاکی��د کردیم که 
اگر نفیس اس��ت باید مانند یک اثر نفیس 
با آن برخورد کرد و اعتباری در ش��ان یک 
اثر نفیس به آن داد، اما متاسفانه اعتبارات 
س��ازمان در این چند سال اخیر بسیار کم 

شده است. 

دیرگچین در اختیار کانون اتومبیلرانی
ایرج��ی،  ابوالقاس��م  امس��ال  م��اه  دی 
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
ای��ران در مصاحبه ای قابل تامل، درباره  این 
بنای تاریخی گفت: کاروانسرای دیرگچین 
که نیم ساعت از فرودگاه امام خمینی )ره( 
فاصل��ه دارد، می تواند محل پذیرایی خوبی 
برای گردش��گران خارجی باشد، اما از آنجا 
که بخش خصوصی در ای��ران برای مرمت 
و احیای آن پ��ول ندارد، کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی ای��ران در تالش برای جذب 
سرمایه گذار خارجی به منظور بهره برداری 
از این کاروانس��رای تاریخی است. موقعیت 
قرارگی��ری این کاروانس��را، اس��تعدادهای 
نهفته زی��ادی در حوزه گردش��گری دارد، 
ک��ه از س��اده ترین آنها می توان به س��ایت 
خدم��ات  و  بنزی��ن  پم��پ  گردش��گری، 
بین راهی اش��اره کرد، اما با این وجود نباید 
فرام��وش کرد ک��ه این بن��ا را نمی توان از 

فهرست نفایس خارج کرد.
ه��ر چن��د در گذش��ته تالش هایی برای 
واگ��ذاری آن ب��ه بخش خصوص��ی انجام 
ش��ده، اما در هر دوره این بحث مس��کوت 
مانده و حاال حتی ش��نیده می شود ممکن 
اس��ت با »ترک تش��ریفات« اقدامی در این 
زمینه انجام شود. حال معلوم نیست با این 
یادگاِر  اعتبارهای قطره چکانی، سرنوش��ت 

نفیس سلجوقیان به کجا می انجامد. 
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الهام صادقی
جمهوری چک یکی از زیباترین کش��ورهای اروپایی، 
در جنوب ش��رقی آلمان است که با اتریش، اسلواکی و 
لهس��تان مرز مشترک دارد. این کشور را باید در دیدن 
پایتخت آن یعنی شهر پراگ خالصه کرد. پراگ یکی از 
زیباترین شهرهای اروپا است که هر بیننده ای را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
پراگ پس از ش��هرهای لندن، پاریس، رم، مادرید و 
برلین، شش��مین شهر پرگردش��گر اروپاست. این شهر 
یکی از معدود شهرهای اروپایی است که در جنگ های 
جهانی، بمباران هوایی جدی نداشته و به همین دلیل، 
آثار تاریخی و ابنیه آن تا حد زیادی س��الم باقی مانده 
است، بنابراین در میان بناهای آن می شود آثار مختلفی 
را به سبک های نئوکالسیک، گوتیک، رنسانس، باروک 
و آرنوو دید. بافت قدیمی ش��هر که در فهرست میراث 
جهانی یونس��کو ثبت ش��ده اس��ت، بیش از هزار سال 
قدمت دارد. پراگ، ش��هر پل ها، کلیس��اهای قدیمی و 
برج های طالیی، ش��هر کافکا و کوندرا، ش��هر فرهنگ، 
هنر و ادب اروپاس��ت. در وصف پ��راگ همین بس که 
می گویند اگر به پراگ س��فر کنی به این می ماند که به 

کل اروپا سفر کرده ای. 
ش��هر جادویی، شهر طالیی، پاریس شرق و شهر صد 
ناقوس همگی عناوینی هستند که در توصیف این شهر 
به کار رفته اند. این ش��هر یکی از اصلی ترین کانون های 
فرهنگی در اروپا است و همچون موزه ای در فضای باز، 
گنجینه ای غنی از ش��اهکارهای معم��اری و هنر را در 
معرض دید بازدیدکنندگانش قرار می دهد.  خیابان های 
سنگفرش با ساختمان های قرون وسطایی محصور میان 
دیوارهای بلند و کلیساهای بی شمار و کهن، پیاده روی در 

پراگ؛ زیبا و رویایی
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پراگ را به لذت بی پایانی تبدیل کرده اند. اما با این وجود، 
پراگ در عین حال ش��هری مدرن و با طراوت و پر انرژی 
اس��ت. موس��یقی، فرهنگ و هنر و هیجانی که پراگ به 
مهمانان خود هدیه می دهد، هر سال میلیون ها توریست 

را به این شهر می کشاند. 
پ��راگ فرصت بکر پیاده روی اس��ت و برای لذت بردن از 
حس و حال واقعی باید حتماً پیاده باش��ی و به اکتش��اف 
ناش��ناخته ها بپردازی. نوع شهرسازی و خیابان های پراگ 
به شما اجازه می دهد بخش های مختلف شهر را پیاده طی 
کنید. پراگ تماما سنگفرش شده و همین سنگفرش یکی 

از ابعاد هویت آن است. 
در گش��ت و گذار در این شهر، معماری افسانه ای آن 
نفس ها را بند می آورد. ش��هر با نمای جادویی اش شما 
را مس��حور می کن��د و به عمق تاری��خ می برد. جادوی 
افس��انه ای پراگ تا پایان عمر با ش��ما خواهد بود حتی 

اگر خیلی زود نام مکان ها فراموش تان شود. 
کس��انی که ش��یفته اماکن تاریخی هس��تند دیدن 
ش��هری که یک جا به یک محوطه تاریخی شبیه است 
مثل خواب و رؤیا می ماند و باید گفت پراگ این رؤیا را 

به واقعیت تبدیل می کند. 
در این شهر اروپایی با وجود گذشت قرن ها هنوز آثار 
و بناهای فراوان قرون وسطی در آن به چشم می خورد. 
ب��ه دلیل همین جاذبه ها نیمی از کس��انی که در پراگ 

می بینید توریست هستند.
ش��اید در نگاه اول به دلیل ش��لوغی ش��هر، آن هم 
به خاطر حضور گردش��گران زیاد، احس��اس کنید که 
آمدنتان به این ش��هر اشتباه بود، اما مطمئن باشید اگر 
با حوصله جس��ت وجو کنید، ش��هری جذاب می یابید. 
در کن��ار این آثار دیدنی، می توانی��د از پارک های زیبا، 
رستوران های خوب و موزه ها و گالری های جذاب شهر 
بازدید کنید. راس��تی یادتان باش��د در ساعات  مختلف 
روز از پراگ دیدن کنید و دوربین عکاسی تان را همراه 

داشته باشید.
پ��راگ به معن��ای واقعی کلمه در فص��ل بهار، پراگ 

اس��ت. زمانی که تمام شهر سرسبز است و باد خنک از 
کنار رودخانه می وزد، توریس��ت ها به این ش��هر هجوم 
 می آورن��د. ش��ما می توانید زیبایی پ��راگ در بهار را به 
درس��تی درک کنی��د و از تابش مالیم خورش��ید لذت 

ببرید. تابس��تان ه��م با وجود اینکه هوا گرم اس��ت اما 
غیر قاب��ل تحمل نیس��ت و هر س��اله تع��داد زیادی از 
توریس��ت ها در این موقع از س��ال برای بازدید به این 
شهر سفر می کنند. ناگفته نماند پاییز  پراگ هم  بسیار 

دوست داشتنی است، چراکه هوا به نسبت خنک است و 
از تعداد توریست ها هم کاسته شده است. بهترین زمان 
برای سفر به پراگ بین ماه های خرداد تا شهریور است.
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هتل در پراگ
هتل ه��ای پ��راگ کیفی��ت خ��وب و قیمت نس��بتا 
باالی��ی دارند. هتل های مرکز ش��هر، با نزدیک بودن به 
دیدنی های ش��هر، هزینه  رفت و آم��د را به مقدار قابل 

توجهی کاهش می دهند. قیم��ت هتل ها در فصل های 
پرمسافر بهار تا اواخر تابس��تان و تعطیالت کریسمس 
باال م��ی رود. در روزهای کریس��مس، هزینه  اقامت در 

پراگ به باالترین مقدار خود می رسد.

در پراگ هتلی وجود دارد با یک اتاق خواب که  قبال 
برج تلویزیونی برای سانس��ور اخب��ار غرب در پراگ در 
زمان سلطه شوروی سابق بر جمهوری چک بوده است. 
این برج تلویزیونی برای این درست شده بود تا مردم 

نتوانن��د امواج رادیویی و تلویزیونی ارس��الی از غرب را 
دریاف��ت کنند و به نوعی برج ضد تلویزیونی و رادیویی 

بوده است.  )اصل برج بیش از 200 متر ارتفاع دارد(
این هت��ل و اتاق در 70 متری از س��طح زمین واقع 
شده است و چشم انداز خوبی برای دیدن بیرون دارد. 

یک ش��ب اقامت در این اتاق بیش از هزار یورو خرج 
دارد که ش��امل اتومبی��ل لیموزین، ش��ام و صبحانه و 
ویوی زیبا اس��ت. تختخواب سوئدی و لوازم درجه یک 

در آپارتمان قرار داده شده است. 

درباره غذا 
م��ردم چک در غذاهای ش��ان از انواع گوش��ت قرمز، 
ماکیان و پرندگان وحش��ی زیاد اس��تفاده می کنند، اما 
ماهی در فهرس��ت غذایی شان  به ندرت دیده می شود. 
س��وپ نیز نقش مهمی در فهرس��ت غذای��ی مردم این 
دی��ار دارد و معموالً یکی از وعده های غذایی مهم برای 
آنهاس��ت. اس��نک ها نی��ز      محبوبیت زی��ادی دارند؛ 
مانند پن کیک های سرخ ش��ده که از سیب زمینی خام 
رنده ش��ده با سوسیس درست ش��ده اند. به دلیل اینکه 
چک تا حدود 100 س��ال پیش با کشورهای اسلواکی، 
مجارس��تان و اتریش یکی بود و همه به اس��م کش��ور 
هامبورگ شناخته می ش��دند، غذای مردم آن متأثر از 
غذاهای این کشورهاست. غذای اصلی مردم این کشور 
یک نوع پودینگ اس��ت که داخل آن از میوه پرش��ده 
است و روی آن با مواد مختلف تزئین می شود. چکی ها 
معموالً در هر وعده غذای��ی، چهار نوع غذا دارند: اول، 
غذایی س��بک و تزئین شده مانند خاویار یا پوره سیب 
زمینی، س��پس پیش غذا که عمدتاً س��وپ است، بعد 
از آن، غذای اصلی و در آخر، دس��ر، س��رو می ش��ود. 
دسرهای مرس��وم، یکی پای میوه اس��ت و دیگر کرپ 

یا بستنی.
س��یب زمینی در اکثر غذاهای کشور چک وجوددارد، 
اصوالً چک کشوری است که کشاورزی آن بر پایه سیب 
زمین��ی اس��ت،بنابراین در اکثر غذاه��ا از این محصول 
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اس��تفاده می ش��ود. مهم ترین وعده  غذایی اهالی چک، 
ناهار اس��ت: گوشت سرخ ش��ده در کنار یک خوراکی 
نشاس��ته دار مثل س��یب زمینی آب پز یا سرخ ش��ده. در 
پراگ با انواع و اقس��ام غذاهای لذیذ روبه رو هستید اما 
پیش��نهاد ما به شما این اس��ت که پیش غذاهای پراگ 
را که ش��امل آش و سوپ های خوشمزه و نان های تازه 

اس��ت  از دس��ت ندهید. اگر دنبال غذاهای سریع و دم 
دس��ت می گردید، به خص��وص در بخش قدیمی پراگ، 
گاری ه��ا و چرخ های زیادی پیدا می کنید که هات داگ 

و نوشیدنی های ادویه دار می فروشند. 
هات داگ های چک لذیذ و چرب و چیلی اند و با سس 
خ��ردل و کچ��اپ در باگت های کوچک به مش��تری ها 

عرض��ه می ش��وند. نکته قابل ذک��ر اینکه بس��یاری از 
کیک ها و شیرینی های معروف اروپای شرقی، ریشه در 

سرزمین چک دارند.

فرصت خرید 
در پراگ فروش��گاه هایی با برندهای مش��ه�ور غرب، 

برندهای محلی، فروش��گاه های سوغاتی و فروشگاه های 
تخصصی مسافران را به خرید تشویق می کند. کریستال، 
تخ��م مرغ ه��ای طرحدار، صنای��ع دس��تی، ه�نرهای 
محلی، عروس��ک های پارچه ای، اسباب بازی های چوبی 
و جواه���ر بدل��ی انتخاب خوبی برای س��وغاتی به نظر 
می رسند.امروزه مردم در سراسر جهان این جمه�وری 
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کوچک را با کریستال های زیبایش می شناسند و اساساً 
یک��ی از مهم ترین منابع درآمد این کش��ور از صادرات 
کریس��تال به اقصی نقاط عالم است ،پس فرصت خرید 

کریستال را در این سفر رویایی از دست ندهید. 
اگر فکر خرید به سرتان زد، از رفتن به فروشگاه های 
کالس��یک و گران ف��روش در خیابان های باالی ش��هر 
صرف نظ��ر کنید. پراگ اماکن دیگ��ری هم دارد که در 

حین گردش می توانید برای خرید به آنجا بروید. 

بزرگ ترین قلعه جهان
قلع��ه پراگ بزرگ ترین قلعه جهان به ش��مار می رود 
که در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رس��یده است و 
زیباترین و پربازدیدکننده ترین جاذبه گردشگری کشور 

چک نیز محسوب می شود. 
درس��ت در وس��ط قلعه، مهم ترین کلیسای تاریخی 
کش��ور چک واقع ش��ده؛ کلیس��ای س��نت ویتوس از 
ق��رن چهارده��م میالدی باق��ی مانده و طی س��الیان 
بع��د، به تدری��ج تکمیلش کرده اند. کاخ س��لطنتی در 
مجموعه قلعه، با س��بک گوتیک چش��مگیرش یکی از 
تماش��ایی ترین و منحصربه فردتری��ن کاخ های قدیمی 
اروپای مرکزی محسوب می شود. کلیسای جامع سنت 
جورج  با رنگ های متنوع و بی بدیلش، دومین کلیسای 
مهم کش��ور چک است و در همین مجموعه قرار دارد. 
اما اگر به ادبیات عالقه دارید، بدون ش��ک دیدنی ترین 
بخش قلعه س��اختمانی اس��ت که فرانتس کافکا مدتی 
در آن زندگ��ی  کرده. این س��اختمان را موزه  ملی چک 
به همان ش��کل و ش��مایل حفظ کرده و محل سکونت 
و ل��وازم زندگی این چهره ادب��ی را به همان صورت در 

معرض دید عالقه مندان گذاشته است. 
باغ سلطنتی، برج تاریخی دالی برکا، نمایشگاه عکس 
و. . . از دیگر دیدنی های قلعه پراگ هس��تند و در کنار 
آن ها، تماشای مراسم تعویض گارد قلعه، گوش دادن به 
صدای ناقوس کلیس��ا، باال رفتن از برج بزرگ کلیسای 
س��نت جورج و تماش��ای ش��هر از باالی آن، عکاسی و 
پیاده روی در محوطه قلعه، روزی به  یاد ماندنی را برای 

شما رقم می زند. 
درون قص��ر پراگ کوچه ای وج��ود دارد که به کوچه  
»آدم کوچولوها« معروف اس��ت. دره��ای کوچکی که 
برای گذر از آنها باید حتماً س��رتان را خم کنید و پیش 

از این سربازان، خدمتگزاران، آهنگران و حتی کافکا در 
آن رفت وآمد داش��ته اند. در این کوچه بیشتر خیابان ها 
به دی��وار چس��بیده اند و پنجره های عجی��ب، مبلمان 

آنتیک و رنگ زمین شما را مدهوش خواهد کرد. 

 معروف ترین پل پراگ
روی رود ولتاوا که از شهر پراگ عبور می کند، 18 پل 
ساخته شده است که معروف ترین آنها پل چارلز است. 
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این پل یک��ی از زیبا ترین پل های جهان و قدیمی ترین 
پل ش��هر پراگ محسوب می ش��ود. 10متر عرض،516 
متر ط��ول و 16 دهان��ه دارد. این پل با 30 مجس��مه 
به س��بک باروک که قدیس��ان مسیحی، شخصیت های 
تاریخ��ی و انجیل��ی را نش��ان می ده��د، ی��ادگاری از 
معم��اری ق��رن هجدهم اروپا اس��ت. پ��ل چارلز محل 
تجمع هنرمندان خیابانی نیز هس��ت از نقاشان گرفته 
تا نوازندگان و بازیگران تئا تر خیابانی در اطراف این پل 
دیده می ش��ود. جالب اینکه این هنرمندان انجمنی به 
نام انجمن هنرمندان پل چارلز نیز دارند. روز و ساعتی 
که برای بنیان گذاری پل انتخاب ش��ده، داستان جالبی 
دارد. س��نگ بنای این پل در س��ال 1357 ماه نه، روز 
هفت، و س��اعت 5:31 گذاشته شده اس��ت. پل چارلز 
در زمان کمونیس��تی فقط مح��ل تجمع گروه هایی بود 
که ب��ا پلیس مخالف��ت می کردند اما ام��روز پل چارلز 
میزب��ان توریس��ت های فرهنگی، گروه های موس��یقی 
و دستفروش��انی اس��ت که هنر پراگ را به شما عرضه 

می کنند. 

ساعت نجومی 
س��اعت نجومی نوعی ساعت است که عالوه بر اینکه 
زمان را نش��ان می دهد، اطالعات نجومی مثل موقعیت 
دایره البروج خورش��ید، اندازه و موقعیت ماه و این جور 

چیزها را هم نمایش می دهد. 
س��اعت نجومی پراگ باالی برج عمارت ش��هرداری 
در ش��هر قدیم تعبیه ش��ده و یک��ی از پرطرفدارترین 
جاذبه های توریستی شهر به شمار می رود. قدیمی ترین 
بخش س��اعت، س��اعت مکانیکی و صفح��ه نجومی آن 
است که در سال 1410 نصب شده. حول و حوش سال 
14٩0، صفحه س��ال نما به آن اضافه شد و باالی آن را 
با مجسمه های سبک گوتیک تزیین کردند. این ساعت 
نشان دهنده تکنولوژی پیشرفته چک و به کارگیری آن 
در هنر گوتیک اس��ت. آنچه گردش��گران را جذب این 
س��اعت می کند، اتفاقی اس��ت که بین ساعت های ٩ و 
21، رأس هر ساعت می افتد. در این ساعت ها، مجسمه 

یک��ی از 12 حواریون مس��یح بر پنجره باالی س��اعت 
نمایان می شود. به عالوه این ساعت، زمان را براساس 4 

تقویم مختلف نشان می دهد.
از نظر قدمت ساعت نجومی پراگ در دنیا رتبه  سوم 

را دارد و البته قدیمی ترین س��اعت از این دس��ت است 
که هنوز کار می کند. برجی که س��اعت روی آن تعبیه 
گردی��ده، آسانس��ور دارد و بازدیدکنندگان می توانند با 

آسانسور به باالی برج برسند. 

خانه رقصان 
 خانه رقصان نام یک س��اختمان ش��ناخته ش��ده در 
ش��هر پراگ اس��ت. واکالو هاول آخرین رئیس جمهور 
چکس��لواکی و نخس��تین رئیس جمهور چک، پیشنهاد 
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س��اخت خانه رقصان را به عنوان یک شگفتی معماری 

مدرن عنوان کرد. 
وی امیدوار بود این س��اختمان دیدنی، بتواند روزی 
ب��ه یک جاذبه گردش��گری پ��راگ مبدل ش��ود. این 
س��اختمان روی ویرانه های س��اختمانی که در جریان 
بمبگذاری س��ال 1٩45 پراگ ویران ش��د، بنا گردید. 
س��ال ها پس از این واقعه، یعنی در س��ال 1٩٩2 کار 
س��اخت خانه رقصان ش��روع ش��د و در س��ال 1٩٩6 

تکامل یافت. 
این س��اختمان زیب��ا و دیدنی در مرکز ش��هر پراگ 
واقع ش��ده و به عنوان یکی از مشهورترین ساختمان ها، 

شهرتی جهانی پیدا کرده است. 

تاالر شهرداری 
این بنا زیباترین س��اختمان پراگ با طراحی داخلی 
ش��گفت انگیز به س��بک هنر نو طراحی و ساخته شده 
اس��ت و س��ردری ش��بیه تخم مرغ دارد، این تاالر طی 
س��ال های 1٩06 تا 1٩12 بنا ش��ده است. احداث این 
ساختمان یک هدف مهم داشت، مقابله با سبک مسلط 
معم��اری آلمان��ی در آن دوره و احی��ای ملی گرایی در 
معماری چک. طبقه باالی این س��اختمان دارای چند 
سالن موس��یقی و اپرا اس��ت، از جمله س��الن اسمتانا 
که بزرگ ترین تاالر کنس��رت موس��یقی پراگ به شمار 
می رود و جش��ن موس��یقی بهار هم در آن ج��ا برگزار 

می شود. 

زیباترین کتابخانه دنیا 
کتابخانه کلمنتینوم، نمونه ای زیبا از معماری س��بک 
باروک اس��ت، و برای نخس��تین بار در س��ال 1722 و 
به عنوان بخش��ی از دانشگاه Jesuit افتتاح شد و بیش 
از 20000 کت��اب را در خود ج��ای داد. این کتابخانه 
به عنوان یکی از زیباترین و با ش��کوه ترین کتابخانه های 

دنیا شناخته شده است. 
نقاش��ی های س��قف توس��ط جان هیبل انجام شده 
اس��ت. در س��ال 1781 کارل رافائ��ل اون��گار مدی��ر 

کتابخان��ه مجموعه ای از کتاب ه��ای ادبی به زبان چک 
را جمع آوری کرد. 

باغ ورتبا 
ب��اغ ورتبا در مرکز ش��هر پ��راگ قرار گرفته اس��ت. 

قدم��ت این م��کان به آغ��از قرن 18 برمی گ��ردد و به 
سبک ایتالیایی ساخته ش��ده است و یکی از زیباترین 
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باغ های پراگ به شمار می رود. این باغ منحصر به فرد با 
مجموعه ای از گل های زیبا و مجسمه های خدایان روم 

باستان مزین شده است. 

تپه و پارک پترین 
این پارک زیبا یکی از بزرگ ترین فضاهای سبز پراگ 
به شمار می رود که حدود 130 متر باالتر از ساحل رود 
ولتاوا واقع ش��ده اس��ت و به دلیل هوای خنک، مناظر 
زیب��ا و پیاده روه��ای دلپذیر، برای گ��ردش و تفریحات 
خارج از خانه بس��یار مناس��ب اس��ت.جز محوطه  سبز 
پارک که گردش��گاه مفرحی به شمار می رود، می توانید 
از برج فلزی آن هم که به س��بک برج ایفل و در اندازه  
کوچک س��اخته ش��ده، دیدن کنید. این برج 60متری 
درس��ت 2٩٩ پله دارد و با باال رفتن از آن ها، می توانید 
منظره دلفریب ش��هر را نظاره گر باش��ید. دیوار قحطی 
جاذبه  دیگر این پارک اس��ت که به دستور چارلز چهارم 
به عنوان س��پر دفاعی ش��هر در برابر هجوم دشمنان بنا 
شده است. در پایین برج هم یک سالن تفریحی بی نظیر 
ب��ه نام هزارتوی آینه قرار که برای گردش��گران بس��یار 

جالب توجه است. 

باریک ترین خیابان جهان
ش��هر دیدنی پ��راگ، در جمهوری چ��ک عالوه بر 
جاذبه ه��ای گردش��گری متعدد از جمله کلیس��اها و 
س��اختمان های قدیمی و بافت شهری قرون وسطایی 
خود، باریک ترین خیابان جهان را در خود جای داده 
اس��ت.   این خیابان کمتر از نیم متر پهنا دارد و افراد 
چاق امکان عب��ور از آن را ندارند. این گذرگاه دارای 
پله های س��نگی متعدد اس��ت و تنها برای برای عبور 
یک نفر ظرفیت دارد. درگذش��ته تعداد زیادی از این 
خیابان در ش��هر پراگ وجود داش��ته ام��ا اکنون تنها 
ی��ک نمون��ه از آن در منطقه ماالاس��ترنا باقی مانده 

است.
منبع: اوقات خوش
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معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ارائه بس��ته پیشنهادی س��رمایه گذاری  از 
گردش��گری به اروپاییان خب��رداد و گفت: 
با وجود وض��ع محدودیت های آمریکا برای 
اتباع 38 کشور، مطمئن هستیم روند ورود 
گردشگران غربی از کشورهای مختلف دنیا 
افزایش خواهد داش��ت. به گ��زارش ایرنا از 
روابط عمومی س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری، مس��عود 
س��لطانی فر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
س��ی ان ان، اظهار کرد: بس��ته پیشنهادی 
س��رمایه گذاری با 1500 پروژه با اعتباری 
مع��ادل 30 میلی��ارد دالر در بخش ه��ای 
مختلف مرتبط با گردش��گری برای فضای 
پ��س از تحریم آماده ش��ده اس��ت که این 
بس��ته در س��فر رئیس جمهوری به ایتالیا و 
فرانسه به سرمایه گذاران این دو کشور ارائه 

و معرفی خواهد شد. 
مع��اون رئیس جمه��وری در ادامه یادآور 
ش��د: عمده گردشگرانی را که به ایران سفر 
می کنن��د، می توان به چهار بخش تقس��یم 
ک��رد، 50 درص��د گردش��گران مذهبی و 
زیارتی و 50 درصد در سه بخش فرهنگی-

تاریخ��ی، طبیعی و گردش��گران س��المت 
هس��تند که به ط��ور عمده از کش��ورهای 
امکان��ات  از  اس��تفاده  ب��رای  و  همس��ایه 
بهداش��تی و درمان��ی به کش��ور ما س��فر 

می کنند. 
وی ادام��ه داد: گردش��گران فرهنگ��ی و 
تاریخ��ی نیز بیش��تر از کش��ورهای غربی 
از جمل��ه اروپایی، آمریکا، کانادا، اس��ترالیا 
و کش��ورهای جنوب شرق آس��یا به ایران 
می آین��د و ب��ه دلی��ل وج��ود جاذبه های 
فرهنگی، تاریخی در کش��ور ما، پیش بینی 

ما این است که تعداد گردشگران این گروه 
نس��بت به س��ایر بخش ها افزایش بیشتری 

داشته باشد. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری همچنین به سابقه 
تاریخی و تمدنی 11 هزار س��اله کشورمان 
اش��اره کرد و گف��ت: با وج��ود جاذبه های 

فرهنگی و تاریخی منحصر بفرد در کش��ور 
م��ا، مطمئن هس��تیم در س��ال های آینده 
باوجود محدودیت هایی که کش��ور آمریکا 
برای اتباع 38 کش��ور ایجاد کرده اس��ت، 
رون��د ورود گردش��گران غرب��ی، افزای��ش 

خواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: م��ا از مصوب��ه آمری��کا 

هیچگونه نگرانی نداریم، چراکه جاذبه های 
ایران برای گردش��گران ش��ناخته ش��ده و 

بااهمیت است. 
مع��اون رئیس جمهور اضافه کرد: تاکنون 
12 قط��ار گردش��گری با گردش��گرانی از 
کش��ورهای اروپای��ی که هزین��ه ای معادل 
حدود س��ه براب��ر هزینه توره��ای معمولی 
را پرداخته ان��د، ب��ه ایران آمده اس��ت، این 
گردشگران متمول با مشاهده امنیت کشور 
ما، از مرز ش��مال غرب وارد ایران می شوند 
و حدود 1500 کیلومتر از خاک ایران را با 
قطار می بینند، ورود این قطارها به کش��ور 
ما، نشان دهنده امنیت داخل ایران و ارزش 
و اهمی��ت آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی 

کشورمان است. 

مالقات با وزیران گردشگری 
وی در ادام��ه ب��ه مالقات ه��ای خود در 
یک س��ال گذش��ته با وزرای گردش��گری 
کش��ورهای مختلف اش��اره ک��رد و افزود: 
در چهار ماه گذش��ته با وزیر گردش��گری 
ایتالیا، اس��پانیا، مس��ئول گردش��گری در 
دولت فرانس��ه، وزیر گردشگری صربستان 
و مس��ئوالن این بخش در کشورهای دیگر 
غربی دی��دار و گفت وگو داش��ته ام، بنا بر 
گفته این مقامات، ایران بازار مناسبی برای 
گردشگری است و این صنعت در کشور ما 
به س��مت توس��عه و رونق در حال حرکت 

سلطانی فر خبر داد 

ارائه بسته پیشنهادی سرمایه گذاری گردشگری به اروپاییان
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اس��ت. وی ادامه داد: وزرا و مسئوالن کشورهای غربی 
ب��ا توجه ب��ه مطالعاتی که در زمینه بازار گردش��گری 
ای��ران داش��تند از آمادگی خود برای حض��ور در این 
بخ��ش خبر می دادند اما وجود تحریم ها مانع عمده ای 
در ای��ن مس��یر بود، هرچن��د س��رمایه گذاران عرب و 
مسلمان، خود را مقید به تحریم ها ندانستند و ساخت 
هتل در اماکن مقدس و مذهبی ایران از جمله مشهد 
را آغاز کردند. رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری اضافه کرد: با لغو کامل تحریم ها 
و برداش��ته ش��دن موانع، پیش بینی می شود در آینده 
نزدیک ش��اهد حضور س��رمایه گذاران غربی در بخش 
گردشگری کشور باش��یم، این سرمایه گذاری می تواند 
در بخش��های اح��داث هت��ل، اماکن پذیرای��ی و بین 
راه��ی و ارتقاء کیفیت خدمات در بخش گردش��گری 
صورت گیرد، همچنین م��ا می توانیم از توان و تجربه 
برخی کش��ورها در زمینه فعالیتهای آموزش��ی حوزه 

گردشگری استفاده کنیم. 
س��لطانی فر با اشاره به توس��عه ارتباطات بین المللی 
در زمینه افزایش س��طح خدمات در بخش گردشگری، 
اظهار کرد: نخس��تین دوره آموزشی آمار گردشگری و 
حس��اب های اقماری، س��ه ماه قبل با همکاری سازمان 
جهانی جهانگردی )UNWTO( در ایران برگزار شد، 
با توجه به اینکه این کارگاه آموزش��ی تجربه موفقی در 
این زمینه بود و ما برنامه های جدی تری را در این حوزه 

دنبال می کنیم. 
معاون رئیس جمهوری در ادامه، توس��عه و نوس��ازی 
ناوگان هوایی، امکانات فرودگاهی و گسترش حمل و نقل 
ریلی و ج��اده ای را از مهم ترین اقدامات برای رش��د و 
رونق گردش��گری دانست و یادآور ش��د: ناوگان هوایی 
کش��ور ما در اثر تحریم های ناعادالن��ه، در حال حاضر 
قدیمی و فرس��وده است و حدود یک سوم هواپیماهای 
تمامی خطوط هوایی کش��ور به دلی��ل کمبود قطعات 
و نب��ود بازبینی ه��ای الزم، زمی��ن گیر اس��ت، پس از 
رفع تحریم ها، خطوط هوایی ایرانی خودش��ان را برای 
نوس��ازی ناوگان از طریق اجاره و سپس خرید هواپیما 

آماده کرده اند. 
وی اظه��ار کرد: ما امیدواریم در س��فر قریب الوقوع 
رئیس جمهوری ایران به کش��ور فرانسه، مذاکرات اولیه 
صورت گرفته با ش��رکت ایرباس به نتیجه برس��د و ما 
بتوانیم در کوتاه تری��ن زمان ممکن، تعداد هواپیماهای 

مسافربری ناوگان هوایی کشور را افزایش دهیم. 
س��لطانی فر در ادامه با اشاره به س��رمایه گذاری های 
داخلی و خارجی در بخش گردش��گری، گفت: کاهش 

و افزای��ش قیم��ت نف��ت در برنامه توس��عه ای تمامی 
بخش های کش��ور ما تأثیر گذار اس��ت، اما خوشبختانه 
بیش از ٩5 درصد بخش گردشگری در کشور ما متکی 
به س��رمایه های بخش خصوص��ی و نهادهای غیر دولتی 
اس��ت و دولت کمتر از 5 درصد تأسیس��ات گردشگری 

را در اختیار دارد. 
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری افزود: در دوران تحریم و با وجود رکود در 

س��ایر بخش ها، در دو سال گذشته بخش گردشگری با 
رشد و رونق قابل توجهی همراه بود. 

س��لطانی فر ادامه داد: ٩50 پروژه با برآورد مالی 12 
میلیارد دالر در زمانی که تحریم ها برداش��ته نشده بود 
توس��ط بخش خصوصی در دست اجرا بود، این پروژه ها 
در بخش های مختل��ف از جمله هتل ها و مراکز اقامتی 
و بین راهی، تأسیس��ات گردشگری و تفریحی در نقاط 

مختلف کشور آغاز شده است. 
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بهار را مهمان خانه ها کنید

نگاهی به بازارهای گل تهران
ب��رای گذران یک روز زیبا در میان گل ها و س��بزه های 
رنگارن��گ و استش��مام عطر بهار حتما نباید س��ر از یک 
بوستان یا پارک بزرگ درآورد چراکه تهران با وجود این که 
به ش��هر بدون دشت و صحرا و جنگل شهرت دارد اما در 
بس��یاری از محله های آن باغ های گل بزرگی وجود دارد 
که هم فال است و هم تماشا، به خصوص درخنکی صبح، 
دیدن آن همه گل که به جای شاخه شاخه و دسته دسته، 
بغل بغل و گاری گاری خریدوفروش می شوند، لطف خاصی 
ب��رای خود دارد. خیل��ی از مواقع هم اکثر ماها احتیاج به 
خرید گل برای مناس��بتی یا مجلس��ی داریم یا برخی از 
مواقع هم ممکن است بخواهیم کارهای جالب برای تزیین 
انجام دهیم. ش��اید هم به این فکر باشیم که یک گلخانه 
کوچک در آپارتمان یا گوش��ه ای از منزل راه اندازی کنیم. 
بی ش��ک در این زمینه س��ر زدن به بازاره��ای گل تنوع 
بیشتری را با قیمتی مناسب به ما هدیه خواهد داد و حتی 
آشنایی با باغبانان حرفه ای و گل هایی که شاید کمتر در 

بعضی جاهای دیگر دیده باشیم. 
ب��ازار گل زمس��تان نمی شناس��د و فص��ل گل های 
رنگارنگ است. گل هایی که توی خیلی از گل فروشی ها 
و حتی در ترافیک توی دس��ت دست فروش��ان می شود 
دید. اگه پای خرید یه دس��ته گل درس��ت و حس��ابی 
درمیونه و زمان کافی هم در اختیار دارین، شک نکنید 
که رفت��ن به بازاره��ای اصلی گل برای ش��ما بهترین 
گزینه اس��ت. یک گزینه مناسب با دست کم 50درصد 
صرفه جویی نقدی. تهران س��ه ب��ازار گل معروف دارد 
ک��ه بزرگ ترین و معروف ترینش��ون بازار گل امام رضا و 
دوتای دیگه، بازار گل بهش��ت زهرا و محالتی هس��تند. 
به جز این س��ه بازار ب��زرگ، بازارچه های گل دیگه ای 
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هم وج��ود دارند که برخی را به ش��ما معرفی خواهیم 
ک��رد. می توان گفت در هر منطقه ای از تهران یک بازار 
خریدوف��روش گل و گیاه موجود اس��ت که هم پاتوق 
خرید گل است و هم برای گذران چند ساعتی در میان 

غرفه های غرق در گل و گیاه فرصت مناسبی است. 
برای رسیدن به بازار گل خاوران باید اتوبان آزادگان 
را بروید تا منتهی الیه ش��رقی یعنی میدان بسیج و بعد 
هم بپیچید سمت راست  )جنوب( داخل اتوبان امام رضا 
و کمی جلوتر بازار گل س��مت راس��ت تان حسابی تابلو 
دارد و مشخص است که بزرگ ترین و معروف ترین بازار 
گل تهران به حساب می آید. شاید در دید اول از فضای 
این بازار گل خوش��تان نیاد چون بیشتر مغازه های این 
بازار با مصالح موقتی ساخته شدن و ظاهر خیلی خوبی 
ندارند، اما آنقدر قش��نگی و تنوع گل ها نظرتان را جلب 

می کند که دیگر چیزی خیلی به چشم نمی آید. 
به غیر از گل همه چیز مربوط به گل و گل فروش��ی در 
این بازار به فروش می رس��د، لوازم��ی مثل گلدان، روبان، 
س��بد، کود و هر چیز دیگری که فک��رش را بکنید. البته 
مثل س��ایر بازارهای گل، برای خرید گل دلخواه تان باید 
صبح زود آنجا باش��ید. زیرا از همان ساعات اولیه روز هم 
بازار حسابی شلوغ است و بعضی ها خریدشان را کرده اند. 
در هم لولیدن آدم و ماشین و گاری برای خرید هم ممکن 
است کالفه کننده باشد ولی دیدن آن همه گل به خصوص 
گل های رز با رنگ های مختلف که طرفداران زیادی دارد 
در کنار طراوت و تازگی گیاهان بس��یار لذت بخش است. 
فروش��نده های کاکتوس آنقدر سرشان شلوغ است که به 
زحمت به س��وال ها جواب می دهند. یکی مدلی شبیه دو 
گ��وش موش دارد، دیگری گل قرمز رنگ بر س��ر و حتی 
یکی از آنها شبیه گل مرداب است. خریداران کاکتوس ها 
با تنگ های شیش��ه ای و ظرف های چینی بزرگ به شکل 
فنجان به دست منتظر می مانند تا کاکتوس های انتخاب 
شده شان را فروشنده در این ظرف ها بکارد. به ترتیب گل 
رز، لیلی��وم و مریم پرطرفدارترین گل ها نزد ش��هروندان 

هستند. 

ب��ا وجود این همه ازدحام ج��ای تعجب دارد که چرا 
با وجود عالقه فراوان ایرانی ها به گل س��رانه مصرف در 
کش��ور ما به ازای هر 15 نفر یک شاخه گل و متوسط 

این سرانه در دنیا به ازای هر نفر یک شاخه است. 
بازار گل محالتی

ب��ازار گل و گیاه در بزرگراه ش��هید محالتی، خیابان 

نبرد جنوبی، خیابان زم��زم، پایین تر از دادگاه خانواده 
از بزرگ ترین بازار گل فروش��ان اس��ت که روزانه در آن 
بی��ش از 5 / 1 میلیون ش��اخه گل از باغ های ش��مال 
کش��ور، محالت و باغ های اطراف تهران برای پخش در 
سراسر کشور عرضه می شود. در روزهای بین هفته که 
خیابان ها بسیار شلوغ است از میدان شهید محالتی به 

س��مت میدان گل جایی برای پارک ماش��ین نیست و 
بس��یاری خودروی خود را حتی 500 متر دورتر پارک 
کرده ان��د تا خ��ود را به دنیای گل جنوب ش��رق تهران 
برس��انند. در آهن��ی بازار گل هر روز قبل از س��اعت 5 
صبح  باز می ش��ود و هیاهوی خری��د گل و گیاه در آن 
تا س��اعت 12 ادامه دارد. از در آهن��ی بازار گل و گیاه 
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شهیدمحالتی که وارد می شوید دو شعبه می شود، یکی 
قس��مت فروش گل های مصنوعی و وس��ایل تزیینی و 
یک قس��مت هم در داخل سالنی به طول 300 متر که 
گل های شاخه ای و گلدان به فروش می رسد و اطرافش 
پر است از درختچه های آپارتمانی. پامچال های بنفش، 
زرد و قرمز به صورت دس��ته جمعی در صف های منظم 
در جعبه ه��ای چوبی جا گرفته اند و به مردم خوش آمد 

می گویند و در کنارش��ان سنبل هایی که با غرور بهاری 
خ��ود در هر گلدان جداگانه ای سفیدی ش��ان را به رخ 
می کش��ند، چیده شده اند. اینها استقبال کنندگان بازار 

گل هستند. 
در س��اعات اولیه صبح مغازه دارها ک��ه هر روز برای 
خری��د بار خود از دمدمای صبح ب��ه بازار گل می آیند، 
خرید خود را کرده و در حال بار زدن گل ها به ماش��ین 

خود هس��تند تا هنوز نفس گل ها س��رد نشده به مغازه 
خود برسانند و روزی شان را از دلبری عطر و رنگ کسب 
کنند. قیمت ها در این بازار به مراتب از گل فروشی های 
س��طح ش��هر ارزان تر اس��ت. به همین خاطر جمعیت 
جل��وی هر غرف��ه آنقدر زیاد اس��ت که مش��تری ها به 
س��ختی می توانند از فروش��نده سوال بپرس��ند و باید 
منتظر باش��ند تا نوبت خریدشان برسد. البته سیکاس 

و بن س��ای ب��ا قیمت های میلیونی ه��م در همین بازار 
خریدوفروش می ش��ود و اتفاقاً به گفته فروش��ندگان و 
غرفه داران این بازار، طرفداران خاص خود را هم دارند. 
از س��الن که خارج می ش��وی و از انب��وه درختچه های 
مختلف آپارتمانی و باغی می گذری غرفه هایی را می بینی 
که پر است از گیاه پراستقبال امروز »کاکتوس«. کاکتوس 
گیاهی است که در چند سال اخیر مردم رغبت بیشتری 
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برای نگهداری از آن در خانه پیدا کرده اند چرا که مراقبت 
کمت��ری نی��از دارد و آفتاب و نور کم. ده ه��ا مدل از این 
گی��اه خوش اقبال درعرضه به خریداران چیده ش��ده اند. 
بخش دوم بازار گل و گیاه ش��هید محالتی، محل فروش 
گل های مصنوعی و وسایل تزیینی است و البته خریداران 
و طرفداران کمی هم ندارد و غرفه هایش اگر ش��لوغ تر از 

غرفه های گل طبیعی نباشد کمتر نیست. کورس سنگین 
و فش��رده ای بین ای��ن دو بخش وج��ود دارد تا هر کدام 
مش��تریان بیش��تری جذب کنند. غرفه ه��ای زیادی گل 

مصنوعی و جعبه های کادویی می فروشند. 
کم��ی جلوتر جعبه های پر از پروانه های رنگی نگاه را 
م��ی دزد. پروانه های بی جانی ک��ه در جعبه های فندقی 

رنگ میخکوب شده اند ولی باز هم این پروانه ها هستند 
ک��ه جعبه را زیبا کرده اند، نه ای��ن جعبه ها که به قول 
فروش��ندها تراش دست دارد و بس��یار گران است. این 
مغازه پر اس��ت از اجن��اس بی جان، گل ه��ای طبیعی 
خش��ک ش��ده و پروانه ها، همه نوع گل طبیعی این جا 
هس��ت ولی سفت و بی جان و البته شکننده. این مغازه 

اختتامیه این بخش از بازار است. 
در پای��ان ح��دود س��اعت 10 جمعیت کم��ی باقی 
می ماند و مردم با دس��تانی پ��ر از گل های مصنوعی و 
گل��دان وگل های ش��اخه ای در حال ت��رک کردن بازار 
هس��تند. س��کوت جای همهم��ه را می گی��رد و خواب 

نیمروزی بازار گل آغاز می شود. 

بازار گل بهشت زهرا
ابتدای اتوبان بهش��ت زهرا، بعد از صال��ح آباد جایی 
اس��ت که می توانید در آن س��راغ بازار گل بهشت زهرا 
را بگیری��د. این بازار س��ومین بازار گل و گیاه در تهران 
اس��ت. آس��ان ترین روش دسترس��ی به این ب��ازار گل 
اس��تفاده از خودروی ش��خصی اس��ت. حتما روزهای 
تعطیل به خصوص پنجش��نبه و جمعه ها دستفروشانی 
که در اتوبان آزادگان گل می فروش��ند را دیده اید. آنها 
ب��رای فروش بیش��تر مغازه های خود کن��ار اتوبان هم 

فعالیت می کنند. 
وقت��ی وارد ب��ازار گل بهش��ت زهرا ش��وید دکه های 
کوچک��ی را به صورت دایره وار کن��ار هم می بینید که 
گل های متنوعی دارند اما اکثرا مناس��ب مزار و مراسم 
ترحیمن��د. از گلدان گل گرفته تا رز و میخک و لیلیوم 
و مریم و حتی گل های ایستاده و دسته گل های تزیین 

شده منتها با قیمتی بسیار مناسب. 
بازار گل غرب تهران

اگر س��اکن غرب تهران هس��تید و حوصل��ه رانندگی 
طوالنی م��دت را ندارید، ب��ه بازار گل غ��رب تهران در 
بزرگراه ش��هید آبشناسان س��ر بزنید. برای اهالی غرب 
تهران دسترس��ی ب��ه این نمایش��گاه راحت ت��ر از بقیه 
تهرانی هاس��ت. بر خالف بازاره��ای گل تهران که تا 11 
تقریبا تمام گل های ش��ان تمام می شود، این مکان از ٩ 
صبح تا یک و از چهار بعدازظهر تا 8 ش��ب باز است، اما 
از آنجا که گل و گیاه این بازار هم از بازار گل های اصلی 
تامین می ش��ود، نباید انتظار داشته باشید با قیمت های 
چندان متفاوتی در این بازار روبه رو شوید. ویژگی اصلی 
این بازار دسترسی راحت تر و یکجا جمع شدن مجموعه 

ضمیمه شمــاره  432  شنبه 10 بهمن 1394



25 www.forsatnet.ir سفروگردشگری
کاملی از گل و گیاه از گل های تزیینی گرفته تا گیاهان 

آپارتمانی و باغچه ای در شش سالن مجزاست. 
یک بخش بیش��تر مربوط به گل های ش��اخه ای و 
بخش دیگر به طور تخصص��ی به گل های آپارتمانی 
تعلق دارد و س��النی مختص ان��واع مختلف گلدان، 
جعبه ه��ای گل، وس��ایل تزیینی، ک��ود و ضدآفت 
و دیگ��ر ملزوم��ات باغبان��ی و حفاظ��ت از گل ه��ا 
و گیاه��ان اس��ت. فاز باغچ��ه ای اما چی��ز دیگری 
اس��ت، پر اس��ت از گل و گیاه و درختچه هایی که 
عالقه من��دان ب��ه باغبان��ی و گل کاری را مج��ذوب 
خود می کند و بی ش��ک آنها دس��ت خالی از این فاز 

بیرون نمی آیند. 
یک بخش دیگر بازار هم تلفیقی از غرفه های گل های 
ش��اخه ای، گلدان های سفالی و پالس��تیکی، دنیایی از 

انواع مختلف کاکتوس و ابزار باغبانی است. 

باغ گل بوستان پلیس
یکی دیگر از باغ گل های بزرگ باغ گل بوستان پلیس 
است. این باغ گل ظرفیت باالیی برای گردشگری دارد. 
150ه��زار گل در رنگ های بس��یار متن��وع و بیش از 
20 ن��وع و  نژاد از قبیل پری��وش، گازاینا، لوبلیا، گوجه 
مینیاتوری، فلفل زمینی، آلس��یوم بگونیا، حسن یوسف، 
ش��معدانی، میخ��ک، فس��توکا، گل س��نگ، جعفری، 
اطلسی و. . . استفاده شده است. همراه با وسایل جانبی 

باغبانی که سر زدن به آن خالی از لطف نیست. 

بازار گل و گیاه شهید فکوری
بازار گل و گیاه ش��هید فکوری درست بعد از میدان 
آزادی و ابتدای جاده مخصوص کرج، بازارگل ناشناخته 
ش��هید فکوری را می ش��ود دید. در این ب��ازار هم مثل 
س��ایر بازارهای گل دیگر ش��هر تهران، ان��واع گل های 
آپارتمان��ی و زینت��ی، کاکت��وس، گیاه��ان باغچه ای و 
گل  های شاخه ای و همین طور لوازمی مثل گلدان، کود 

و. . . را می توانید با قیمتی مناسب تهیه کنید. 
منبع: اوقات خوش
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مجس��مه ها در زمره آثار فرهنگی قرار 
دارند و س��ال ها اس��ت که جایگاه مهمی 
در صنعت گردش��گری و جذب گردشگر 
به خود اختصاص داده اند. مجس��مه بودا 

در چین نیز از آن دس��ت آثاری است که 
همه س��اله افراد زی��ادی را به خود جلب 
می کن��د. تندی��س عظیم الجث��ه ب��ودای 
هیتون��گ با 71 مت��ر ارتف��اع، به صورت 

نشسته ساخته  ش��ده و در دل رشته کوه 
شهر لیش��ان در کش��ور چین قرار دارد. 
ش��انه های ب��ودا در این تندی��س 28متر 
اس��ت. ناخن انگش��تان پای او به قدری 

بزرگ است که افراد بس��یاری می توانند 
به راحتی روی آن نشس��ت و برخاس��ت 

کنند. 
تندی��س عظیم الجث��ه ب��ودا، بزرگ ترین 

تندیس بودا در جهان اس��ت که از س��نگ 
تراشیده شده است. این اثر هنری در شهر 
لیش��ان در جنوب استان س��یچوان کشور 
چین قرار دارد. تندیس بودا در سال 1٩6٩ 

مالقات با بودا در لیشان 
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به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت 
رسید. این تندیس که به آن سد هم گفته 
می شود، در محل تالقی دو رودخانه و در 
دل رش��ته کوه شهر لیش��ان ساخته شده 
اس��ت و به کوه بودا نیز ش��هره اس��ت. بر 
همین اس��اس ضرب المث��ل محلی وجود 
دارد ک��ه می گوید: کوه یک بودا اس��ت و 
بودا یک کوه است. بودای بزرگ لیشان در 
بخش جنوبی استان سیچوان در چین، در 
نزدیکی شهر لیشان قرار دارد و در دوران 

سلسله تانگ ساخته شده  است. 
ای��ن بنا ک��ه در کوهس��تان امی و در 
کن��ار یک رودخان��ه بنا ش��ده، به عنوان 
بزرگ ترین پیکره س��نگی بودا در جهان 
شناخته می شود و نخس��تین پرستشگاه 
بودایی اس��ت ک��ه در چین بنا ش��ده  و 
از مهم تری��ن مکان ه��ای مقدس  یک��ی 
بودائیس��م اس��ت. این پیکره س��نگی در 
مجم��وع 1021 تک��ه م��و ب��ه آن وصل 
ش��ده  اس��ت. روی پاهایش که هر کدام 
هش��ت و نیم متر است به راحتی 100نفر 

جای می گیرند. 
مجسمه غول پیکر بودای لیشان از لحاظ 
ش��هرت همپای مجسمه های ایستاده بودا 
در بامیان افغانس��تان است. این مجسمه 
باش��کوه حالت نشس��ته دارد. ب��ا تخریب 
مجس��مه های بودا در افغانس��تان توسط 
طالب��ان، محافظ��ت از مجس��مه ب��ودای 
لیش��ان بیش از پیش اهمی��ت پیدا کرد. 
ابعاد مجس��مه لیش��ان عبارتند از ارتفاع: 
71متر، طول سر: 14.7متر، طول گردن: 
3مت��ر، طول گوش ها: 7مت��ر، طول دماغ: 
5.6مت��ر، طول ابروه��ا: 5.6 مت��ر، طول 

چشم ها: 3.3متر و طول دهان: 3.3متر. 
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نگاهی به سرگرمی های دریاچه چیتگر

روز خوش دریاچه ای
امیرحسین جوادی 
دریاچه چیتگر در ش�مال غرب تهران قرار دارد. نام دیگر این دریاچه ش�هدای خلیج فارس اس�ت 
که در منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. برای رفتن به این دریاچه با وسیله نقلیه از شرق 
ب�ا محور ویژه چهارباغ و از جنوب و غرب می توانید از طریق بوس�تان جنگلی چیتگر به این دریاچه 
دسترس�ی پیدا کنید، همچنین دسترس�ی به این دریاچه از بزرگراه ش�هید خرازی، بزرگراه ش�هید 
حکیم و آزادراه آزادگان میس�ر است. اگر وس�یله نقلیه ندارید می توانید با مترو به پایانه صادقیه یا 

چیتگر بروید و در آنجا از اتوبوس های خطی دریاچه یا تاکسی ها استفاده کنید. 

جزیره های مصنوعی

مجموعه تفریحی توریس��تی دریاچه چیتگر یا ش��هدای خلیج فارس دارای 
س��ه جزیره مصنوعی با نام های ش��هدای تنب کوچک، شهدای تنب بزرگ و 
شهدای ابوموسی با عملکرد های فرهنگی، مذهبی، تفریحی، پذیرایی و هنری 
اس��ت. این مجموعه به دلیل مجاورت با پارک جنگلی چیتگر، پارک جنگلی 
لتمال کن، پارک ارم، محور چهارباغ، مجموعه ورزش��ی آزادی، شهربازی هزار 
و یک ش��هر، پردیس اسب سواری، آبش��ار البرز و رود دره کن قابلیت مناسب 
برای برطرف س��ازی نیاز های تفریحی - گردشگری شهروندان دارد. نخستین 
چیزی که بعد از ورود ش��ما به دریاچه نظر شما را جلب می کند، کالسکه های 
اس��ب است. لذت سوار ش��دن و دور زدن دریاچه با کالسکه را از دست ندهید. 
تفریح پرطرفدار دیگر در این مجموعه دوچرخه سواری است، با کرایه دوچرخه 
می توانید در پیس��ت دوچرخه س��واری از این ورزش لذت ببرید. یکی از نکات 
جالب دیگر وجود مرغ های دریایی اس��ت که به دریاچه چیتگر کوچ کرده اند، 
حتماً همراه خود تک��ه نان بردارید و از غذا دادن به این مرغ های دریایی لذت 

ببرید. 

رستوران سنتی سروستان

بعد از قدم زدن و گش��ت و گذار در دریاچه می توانید برای اس��تراحت و 
غذا خوردن به این رس��توران سنتی بروید. این رستوران سنتی و باصفا در 
قسمت غربی این دریاچه قرار دارد که غذاهای سنتی و ایرانی سرو می کند. 
لذت خوردن غذا در فضای باز و با صفای این رس��توران دوچندان می شود. 
در این رس��توران ش��ب ها موسیقی زنده اجرا می ش��ود. یکی از خوبی های 
دیگر این رس��توران این اس��ت که مواد غذایی خود را با روغن زیتون سرخ 
می کن��د. بعد از خوردن غذا می توانی��د از غرفه های دیگر واقع در کنار این 
رس��توران دیدن کنید، این غرفه ها شامل، غرفه ویتامینه که انواع بستنی و 
دسر را دارد، فست فود، غرفه غذاهای شمالی و جگرکی، عالوه بر غرفه های 
خوراکی اینج��ا غرفه های جذاب دیگری هم وجود دارد مانند غرفه ترکمن 
ک��ه عالوه بر فروش لباس های ترکمن و صنایع دس��تی و س��وغات ترکمن 
می توانید با لباس های ترکمن در محیط های س��نتی که برای ش��ما فراهم 

شده است، عکس بگیرید. 

کایت سواری
حتما بروید به محل اجاره کایت س��ر 
بزنی��د و با دادن مبلغی بی��ن 10 تا 60 
توم��ان یک کای��ت در آس��مان دریاچه 
هدای��ت کنی��د. کایت س��واری نام یک 
ورزش هوای��ی اس��ت که خلب��ان در آن 
به حالت آویزان زی��ر بال های هواگردی 
بدون موت��ور به نام کایت ق��رار می گیرد 
و هن��گام ف��رود روی پاهای خ��ود فرود 
می آی��د. مدت زم��ان اس��تفاده از کایت 
دریاچه بین 10 تا 15 دقیقه است و این 
ورزش بیش��تر برای جوانان و بزرگساالن 

توصیه می شود.

قایق سواری
قب��ل از رفت��ن س��راغ رس��توران ها و 
غذاهای جورواج��ور حتما از تفریح ویژه 
این دریاچه یعنی قایق س��واری استفاده 
کنید و لذت ببرید. قیمت قایق س��واری 
به تعداد افراد بس��تگی دارد و از 10 هزار 
تومان ش��روع می ش��ود. قایق س��واری 
هم مانن��د تفریحات دیگ��ر این دریاچه 
طرفداران زیادی دارد. در فصل زمستان 
دمای هوای اطراف دریاچه سرد است اما 
لذت قایق س��واری در حال غذا دادن به 
مرغ ه��ای دریایی را فق��ط در این فصل 

می توانید، تجربه کنید. 

سافاری پارک وحشت چیتگر
یک��ی دیگ��ر از مکان ه��ای تفریحی و 
پرطرفدار دریاچه چیتگر س��افاری است. 
س��افاری پارک یک تونل وحش��ت بسیار 
هیجان انگی��ز اس��ت ک��ه دارای اتاق های 
مختلف از جمله اتاق تونل گردون، اتاق گاز 
و اتاق های دیگر است که نفس را در سینه 
شما حبس می کند و توان ادامه مسیر در 
این تونل را بسیار دشوار می سازد. این مکان 
برای کس��انی که هیجان و ماجراجویی را 
دوست دارند، مناسب است. این مجموعه 
برای افراد زیر 12 س��ال محدودیت دارد و 
برای افراد باالی 16 سال توصیه شده است. 
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روبه روی دریاچه چیتگر آبشار بسیار زیبایی قرار 
دارد که از یک تک درخت ش�روع می شود، درختی 
که سرچش�مه آب برکه ها و آبشار های مصنوعی این 
بوس�تان زیبا اس�ت. در باالترین بخش آبشار تهران 
آالچیق بس�یار زیبایی وجود دارد که که به آن برج 
مس�تقیم آب می گویند. وقت�ی در کنار این آالچیق 

می ایس�تید تمامی محل پیداست. هشت برکه وجود 
دارد، ی�ک ب�رج دیگ�ر که به ب�رج حلزون�ی یا برج 
کبوتری معروف است، کمی باالتر از برج های سه قلو 

قرار گرفته است.
همان ط�ور ک�ه از اس�م این ب�رج پیداس�ت برای 
رس�یدن به آن باید پله های سنگی حلزونی شکل را 

باال رفت. زیبایی این آبش�ار به قدری است که تصور 
اینکه این مکان با دس�ت انسان شکل گرفته باشد، 
مشکل است. س�کوت و فضای سرسبز این مکان به 
قدری است که تمام مشکالت و گرفتاری های انسان 
ب�رای مدتی فراموش می ش�ود. حتما به این آبش�ار 

سری بزنید. 

آبشار تهران

پاراگالیدر

سینما شش بعدی

در کن��ار دریاچ��ه یک س��ینما ش��ش بع��دی وجود دارد ک��ه یکی از 
پیش��رفته ترین س��ینماهای چند بعدی در حال حاضر ایران اس��ت. این 
س��ینما دارای هشت صندلی متحرک با قابلیت حرکت در جهات مختلف 

است. 
این س��ینما برای کس��انی که هیجان را دوس��ت دارند پیشنهاد می شود 
و ب��رای اف��راد زی��ر هفت س��ال توصیه نمی ش��ود. ای��ن س��ینما هرروزه 
مراجعه کنن��دگان خود را دارد و یک��ی از پرطرفدارترین بخش های چیتگر 
اس��ت. زمان پخش فیلم 7 الی 15 دقیقه است که می توانید اوج هیجان را 

در این دقایق تجربه کنید. 

هرم هیجان

در ضلع ش��مالی دریاچه بخش پرطرفدار دیگری وجود دارد، به نام هرم 
هیجان که نخس��تین و تنها هرم هیجان در ایران اس��ت. این هرم محصول 
کمپانی زیمنس آلمان اس��ت و یکی از هیجان انگیزترین مکان های موجود 
در این مجموعه است. در این هرم هر چهار نفر وارد هرم شده و روی کابین 
مخصوص س��وار می ش��وند، کابین در ارتفاع س��ه متری از زمین به صورت 
کاماًل معلق به پرواز در می آید؛ تجربه ای کم نظیر در هرمی به ارتفاع ش��ش 
متر ب��ا کابین معلق در هوا که آدرنالین خون را باال می برد. قابل اس��تفاده 
برای خانم ها و آقایان در تمام روز های هفته است و برای افراد زیر پنج سال 

توصیه نمی شود. 

پاراگالیدر هم مانند کایت س��واری ی��ک ورزش هوایی 
است. اسم دیگر این ورزش چتر سرنده است که به صورت 
هالل ماه است و روی هوا سر می خورد و غوطه ور می شود. 
دو دس��تگیره دارد ک��ه افراد آموزش دی��ده که خلبان نام 
برده می شوند، از این دس��تگیره ها برای حرکت دادن این 
چتر اس��تفاده می کنند. بعد از بازدیدک��ردن و لذت بردن 
از دریاچ��ه چیتگ��ر و تمام��ی تفریح��ات آن می توانید در 
آتی ش��هر می��دان دانش کنار دریاچ��ه چیتگر این ورزش 

هیجان انگیز را انجام دهی��د. در روز های عادی عوامل این 
شعبه از ورزش پاراگالیدر از ساعت یک ظهر شروع به کار 
می کنند، پنجش��نبه و جمعه ها از صبح زود سرویس دهی 
را آغ��از می کنن��د. روزهای جمعه اس��تقبال از این ورزش 
بس��یار زیاد اس��ت و جمعیت زیادی برای انجام آن جمع 
می ش��وند. افراد عادی برای انجام ای��ن ورزش باید همراه 
یک خلبان به هوا بروند و کس��انی که آموزش های الزم را 
دیده اند بس��تگی به خودشان دارد. هرپارت این ورزش 10 

تا 15 دقیقه زمان دارد و قیمت آن 150 هزار تومان است. 
الزم به ذکر اس��ت در روز هایی که هوا بارانی و نامناس��ب 
اس��ت، انجام این ورزش امکان پذیر نیست و فقط تا غروب 
این ش��عبه از ورزش پاراگالیدر خدمات ارائه می دهند. در 
هوا با دیدن منظره زیبا از شهر و دریاچه چیتگر می توانیم 
اوقات خوش��ی را بگذرانیم. توصیه می شود همراه دوستان 

خود حتما این ورزش را انجام دهید. 
منبع: اوقات خوش
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اینکه حضور در مکان های ناش��ناخته جذابیت خاص 
خودش را دارد، در آن ش��کی نیس��ت. اینکه این مکان 
ناش��ناخته یک غار باش��د که دیگر نور علی نور اس��ت. 
ب��رای این غارگردی هم باید به مراغه برویم. تا با غاری 
به نام هامپوئیل آشنا شویم که در میان مردم محلی به  
»غار کبوتر« معروف اس��ت و در 15کیلومتری جنوب 
ش��رقی مراغه و در حوالی روس��تای  »گشایش« واقع 
شده اس��ت. غار کبوتر در کمرگاه کوهی صخره ای، رو 
به جنوب قرار گرفته است و از بستر رودخانه  »موردی 
چ��ای« حدود 1600متر ارتف��اع دارد. عرض دهانه غار 
کبوتر 8متر و ارتفاع آن به 25 تا 40 متر اس��ت. طول 

و عرض میدان اول غار تقریبا 40 در 60 متر اس��ت. در 
ابتدای ورود به غار کبوتر، کتیبه ای به زبان روسی دیده 
می ش��ود که تاریخ آن مربوط به س��ال 1٩25میالدی 
اس��ت. اهمیت غار کبوتر به خاطر وجود چاه های عمیق 
و مخوف��ی اس��ت که به ص��ورت تنوره های س��نگی و 
تاالرهای بزرگ دیده می شود. این غار بیش از غارهای 
دیگر مورد توجه غارشناس��ان، محققان و کوهنوردانی 
اس��ت که همه س��اله برای بازدید از آن به این منطقه 
س��فر می کنند. از دهانه غار کبوتر که وارد می ش��ویم 
به محوطه وس��یعی می رسیم که در سقف آن دو حفره 
جالب توجه وجود دارد. در قسمت شمال شرقی انتهای 

میدان اول، راهرویی بسیار تنگ وجود دارد که راه ورود 
به میدان دوم اس��ت. در می��دان دوم، چهارراهی وجود 
دارد که دو راه به میدان اول، یکی به س��مت داخل غار 
و راه بعدی که راهروی تنگی اس��ت به محوطه دیگری 

در جنوب شرقی غار باز می شود. 
دوم،  می��دان  شمال ش��رقی  و  ش��مال  س��مت  در 
چه��ار حف��ره و فرورفتگی گود به چش��م می خورد که 
نش��ان دهنده وج��ود چه��ار حلق��ه چاه عمیق اس��ت. 
همه س��اله تغییرات زیادی در داخ��ل غار کبوتر اتفاق 
می افت��د. تغیی��رات عمده می��ان می��دان اول و دوم از 
نظر زمین شناس��ی، پیدایش خاکس��تر است که گاهی 

تا ق��وزک پا و حتی تا زانو می رس��د. داخ��ل چاه های 
متعدد غار، دو س��فره آب وج��ود دارد که یکی به علت 
ری��زش از بین رفته، ولی در چ��اه دیگر آب وجود دارد 
و صدای جریان آن از باال به گوش می رس��د. در اطراف 
چاه ها و دیواره ها و س��قف میدان دوم رسوبات آهکی و 
استاالکتیت، مناظر جالب توجه و زیبایی به وجود آورده 
اس��ت. هوای غار کبوتر بسیار مرطوب است و در انتهای 
آن به خصوص در کنار چاه س��وم و چهارم هوای کافی 
وجود ندارد و برای رسیدن به کنار چاه های مزبور، بدون 
تجهیزات کافی مانند طناب، نورافکن، وس��ایل ایمنی، 

کپسول هوا و راهنما غیرممکن است. 

غارگردی در مراغه
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شهردار تبريز در ديدار با سركنسول 
جديد ايران در استان ترابوزان تركيه 
بـا اشـاره به سـابقه 9 دهـه فعاليت 
اين كنسـول گرى، گفت: ترابوزان با 
محوريـت ارتباطى تبريز از گذشـته 

نقش اساسى در توسعه ارتباطات ايران و تركيه داشته است. 
به گـزارش خبرنگار ما در تبريز، صادق نجفى با رضا باغبان 
كندرى، سركنسـول جديد ايران در استان ترابوزان تركيه 
ديدار و گفتگـو كرد. نجفى در اين ديدار خاطرنشـان كرد: 
نقـش محورى تبريز و ترابوزان بـا توجه به انتخاب تبريز به 
عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى اسالمى در سال 2018 
بايـد بيش از پيش بارز باشـد. وى با بيان اين كه شـهردارى 
تبريز در اين راستا، مشـوق هاى مهم سرمايه گذارى تدوين 
كرده اسـت، اضافـه كرد: ايـن مشـوق ها مى توانـد زمينه 
ارزشـمند توسـعه فرصت هـاى دوجانبه سـرمايه گذارى و 
تقويت زيرسـاخت هاى گردشگرى را فراهم كند. وى متذكر 

شـد: به اين منظـور تلفيق شـركت هاى گردشـگرى، 
پيش بينى جايگاه هاى مسير زمينى در دو ...

منطقـه ويـژه علـم و فنـاورى ربع 
رشـيدى و كانـون توسـعه فناورى 
اقتصـادى سـهالن  منطقـه ويـژه 
امضا كردند.  نامه همـكارى  تفاهم 

به گـزارش خبرنـگار مـا در تبريز، 
نماينـده تـام االختيار اسـتاندار آذربايجان شـرقى در 
حـوزه فناورى، در آييـن امضاى اين تفاهـم نامه گفت: 
ايـن تفاهـم نامه بـا هـدف همـكارى در بـه كارگيرى 
ظرفيت هاى علمى، صنعتى و فناورى اسـتان براى شكل 
گيـرى اقتصـاد دانش بنيان، هماهنگى و بسـتر سـازى 
براى همكارى هـاى ملى - بين المللى بـه منظور توليد، 
توسـعه، انتقـال و ارتقاى فناورى، افزايش سـهم ارزش 
افـزوده در اقتصـاد دانش بنيان اسـتان، بسـتر سـازى 
براى جذب سـرمايه گذارى داخلى و خارجى براى تقويت 
نظام نوآورى و فناورى اسـتان منعقد شـده اسـت. على 
جهانگيرى اظهار كرد: اميدواريم با گسترش ارتباطات فى 

مابين شـاهد همكارى در بكارگيرى ظرفيت هاى...

محوريت تبريز و ترابوزان 
بايد در چشم انداز گردشگرى 

2018 نقش آفرين باشد

تفاهم نامه همكارى ميان منطقه 
ويژه علم و فناورى تبريز و منطقه 

ويژه اقتصادى سهالن امضا شد

طرح جرم سياسى از آغاز تاكنون
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ــا تامين مالى  ــورد اليحه مبارزه ب ــود را در م ــوراى نگهبان نظر خ ش
تروريسم اعالم كرد. اليحه مبارزه با تامين مالى تروريسم كه با اصالحاتى 
ــه مورخ بيستم دى ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب  در جلس
ــه مورخ 1394/10/30  ــيده است؛ در جلس ــوراى اسالمى رس مجلس ش

شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصالحات به 
عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعالم شد: 

1- با توجه به صدر ماده يك كه كمك به افراد را در كنار سازمان هاى 
تروريستى جرم دانسته است، نظر به اينكه در تبصره 2 اين ماده، ملت ها 

ــراى مقابله با امورى از قبيل  ــازمان هاى آزادى بخش كه ب يا گروه ها يا س
سلطه، اشغال خارجى و نژادپرستى انجام مى دهند را از مصاديق اقدامات 
ــتثناء ننموده  ــته و ليكن افراد را اس ــتى موضوع اين قانون ندانس تروريس
ــت، بنابراين مفهوم آن اين است كه كمك به افراد با اين اوصاف جرم  اس

مى باشد؛ لذا اين تبصره از اين جهت خالف موازين شرع شناخته شد. 
ــى كه  ــامل كس ــاده 8، از آنجا كه اطالق مفهوم صدر ماده ش 2- در م
ــد  ــه از مصاديق محارب باش ــته در صورتى ك ــا مركزيت داش ــت ي رياس

نمى گردد، خالف موازين شرع تشخيص داده شد. 

ــوراى نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش  ش
ــالت تكميلى  ــجو در دوره هاى تحصي و پذيرش دانش
ــور اعالم  ــى عالى كش ــگاه ها و مراكز آموزش در دانش

كرد. 
ــاى  دوره ه در  ــجو  دانش ــرش  پذي و  ــنجش  س

آموزشى  مراكز  و  ــگاه ها  دانش در  تكميلى  تحصيالت 
ــتم دى ماه  ــه مورخ بيس ــور مصوب جلس ــى كش عال
ــوراى  ــار مجلس ش ــود و چه ــيصد و ن ــزار و س يكه
ــوراى  1394 ش /10 /30 ــه مورخ  ــالمى در جلس اس
ــت كه نظر  ــى قرار گرف ــان مورد بحث و بررس نگهب

اين شورا به شرح زير اعالم شد: 
1- همان گونه كه در نظريه شماره 51564/30/92 
مورخ 1392/5/30 اين شورا آمده است ”انجام كليه 
ــف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت  وظاي
ــوراى عالى  ــام و مصوبات ش ــى نظ ــت هاى كل سياس

ــاده 2، مغاير  ــد» و اّال اطالق م ــالب فرهنگى باش انق
ــى است. همچنين در اين ماده،  اصل 57 قانون اساس
ــن  ــب مقررات» ابهام دارد، بايد روش ــارت «تصوي عب
ــنامه  ــامل تصويب آيين نامه و بخش ــود چنانچه ش ش
ــل 138 قانون  ــود، مغاير اص ــط غير وزير هم ش توس

ــه به وظايفى  ــد. عالوه بر اين با توج ــى مى باش اساس
ــوراى مزبور در نظر گرفته  كه در اين مصوبه براى ش
ــت، وجود اعضاء غيردولتى در تركيب آن،  ــده اس ش

مغاير اصل 60 قانون اساسى است. 
2- ماده 3 مبنيا بر ايرادات ماده 2 اشكال دارد. 

ــخنگوى كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى  س
ــى فروش و انتقال زندان هاى قديمى به  ــالمى از بررس اس

خارج از شهر در اين كميسيون خبر داد. 
ــت  ــفنانى درباره نشس ــزارش ايرنا، محمدعلى اس به گ
ــيون متبوعش افزود: معاونت حقوقى قوه قضاييه،  كميس
ــازمان تعزيرات  ــئوالن س ــازمان زندان ها، مس ــس س رئي
ــناد و احوال در اين  ــكى قانونى و ثبت اس حكومتى، پزش

ــال زندان هاى  ــتند كه فروش و انتق ــت حضور داش نشس
ــهرها به خارج از شهر و تغيير وضعيت آنها  قديمى در ش

مورد بررسى قرار گرفت. 
به گفته وى، برهمين اساس زمانى كه اين زندان فروش 
ــتان زندان هايى  ــى رود از محل فروش آنها در همان اس م

ساخته شود. 
ــش  متبوع ــيون  كميس ــت  نشس ــه  ادام ــاره  درب وى 

ــاالنه بايد 500 نفر قاضى براى  اظهارداشت: همچنين س
سيستم قضايى در نظر گرفته مى شد كه قوه قضاييه اعالم 
كرد به تناسب هر قاضى سه نفر كارمند نياز است كه اين 

مهم نيز مورد بررسى قرار گرفت. 
ــى مجلس  ــى و حقوق ــيون قضاي ــو كميس ــن عض اي
ــتم  ــى ازسيس ــات تخلف ــذارى موضوع ــد: واگ يادآورش
ــر  ــى، از ديگ ــرات حكومت ــازمان تعزي ــه س ــى ب قضاي

ــد موضوع تخلفات،  ــاس آن باي موضوعات بود كه براس
ــت و آنچه كه مورد تاييد قوه قضاييه است، احصا  فهرس
شود تا صالحيت رسيدگى تخلفات به سازمان تعزيرات 

حكومتى واگذار شود. 
ــكى  ــكالت پزش ــى مش ــفنانى با يادآورى بررس اس
ــيون قضايى و حقوقى مجلس، افزود:  قانونى در كميس
ــكى قانونى پايين  با توجه به اينكه جاذبه كار در پزش

ــكان در اين حوزه متخصص باشند  ــت و بايد پزش اس
ــى بود تا  ــكى قانونى متقض ــازمان پزش ــذا رئيس س ل
ــاالنه وزارت بهداشت  ــهميه در پذيرش س تعدادى س
ــاله در  ــود تا اين افراد با تعهد خدمت 10 س لحاظ ش
ــن موضوع مورد  ــت كنند كه اي ــك قانونى فعالي پزش
ــه  ــى قرار گرفت اما تصويب آن به جلس بحث و بررس

بعدى موكول شد. 

رد اليحه مبارزه با تامين مالى تروريسم از سوى شوراى نگهبان

 معاون ديوان عدالت ادارى: 

فراوانى شكايت ها از مهم ترين مشكالت 
ديوان عدالت ادارى است

اشكاالت شوراى نگهبان به طرح پذيرش دانشجو در دوره هاى تحصيالت تكميلى

بررسى فروش و انتقال زندان هاى قديمى در كميسيون قضايى مجلس

ــكالت ما در ديوان  ــعب ديوان عدالت ادارى گفت: يكى از مش معاون امور ش
ــتردگى  ــتگاه به دليل گس ــت كه چند دس ــكايت هاس عدالت ادارى فراوانى ش

فعاليت هايشان بيشترين پرونده ها را دارند. 
ــا مديرعامل و  ــتى ب ــرى در نشس ــلمين رحيم باق ــالم و المس ــت االس حج
ــكالت را يكى  ــازمان تامين اجتماعى، كاهش پرونده ها و مش ــد س مديران ارش
ــت كه براى تحقق اين هدف با ارگان هاى مختلف  از اولويت هاى اين نهاد دانس
ــتيم و سازمان تامين اجتماعى در اين مسير بيشترين همكارى و  در تعامل هس

تعامل را داشته است. 
وى از همكارى سازمان تامين اجتماعى در راستاى كاهش پرونده ها قدردانى 
ــتمر پرونده ها  ــاهد بهبود و كاهش مس ــرد و افزود: در نتيجه اين همكارى ش ك
هستيم و اميدواريم نتيجه اين روند، اجراى هر چه بهتر قانون در همه ارگان ها 

باشد. 
باقرى رسيدگى دقيق و سريع به خواسته ها و مطالبات مردم در سازمان ها را 

ــت و اظهار كرد: با كاهش پرونده ها در ديوان  ــاز كاهش پرونده ها دانس زمينه س
ــت كار در ديوان فراهم  ــيدگى دقيق تر و افزايش كيفي عدالت ادارى امكان رس

مى شود. 
ــازمان تامين اجتماعى و معاونت  وى از تالش هاى تقى نوربخش مديرعامل س
ــازمان  ــكايات از اين س ــى و امور مجلس براى تالش در جهت كاهش ش حقوق
ــخگوئى صحيح در سازمان ها  ــتقرار نظام پاس ــان كرد: با اس قدردانى و خاطرنش
ــكالت برطرف مى شود و سازمان تامين اجتماعى جزء  ــيارى از مسائل و مش بس
ــتگاه هاى نمونه در خدمت رسانى و كاهش مشكالت و افزايش رضايتمندى  دس

مردم خواهد بود. 
ــش پرونده ها در  ــت: براى كاه ــوان عدالت ادارى گف ــعب دي ــاون امور ش مع
ــتور كار قرار داده ايم  ــور، همكارى ها و تعامالتى را در دس نهادهاى مختلف كش
كه اميدواريم در آينده شمار پرونده ها و شكايت ها با تعامل با دستگاه ها كاهش 

يابد. 
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ليال اسماعيل نژاد
ــتراك نظر  ــال انتظار براى به اش ــس از حدود 40 س پ
ــى در نهايت در  ــيدن در تعريفى واحد از جرم سياس رس
ــالمى  ــوراى اس ــال طرحى در مجلس ش 29 دى ماه امس
ــت در جزئيات اين  ــت كه هرچند ممكن اس به ثمر نشس
ــود اما چشم انداز نوينى را در اين  طرح تغييراتى ايجاد ش

خصوص نويد مى دهد. 

طرح جرم سياسى از آغاز تاكنون
ــالمى در اصل  ــى پس از پيروزى انقالب اس جرم سياس
ــد ولى تاكنون تعريف  ــى پيش بينى ش 168 قانون اساس
ــان به عنوان مرجع  ــوراى نگهب ــده مورد تاييد ش ارائه ش
تشخيص شرعى و تفسير قانون اساسى قرار نگرفته است. 
در اصل 168 قانون اساسى مقرر شده كه جرم سياسى 
ــالمى تعريف  ــاس قانون و مطابق با موازين اس بايد براس
ــى دو ضابطه  ــراى تعريف جرم سياس ــود، اين اصل ب ش
ــوى (تعريف  ــون) و ماه ــه موجب قان ــكلى (تعريف ب ش

براساس موازين اسالمى) را تعيين كرده است. 
ــم تيرماه  ــورى ايران هفت ــن روحانى، رئيس جمه حس
ــال در همايش بزرگ دستگاه قضايى كه به مناسبت  امس
ــد، با اعالم آمادگى همكارى با  هفته قوه قضائيه برگزار ش
اين قوه براى روشن ساختن جرم سياسى، ابراز اميدوارى 
كرد كه دولت و قوه قضائيه بتوانند اليحه جرم سياسى را 
ــت جمهورى او تدوين كرده و  در مدت باقيمانده از رياس

به مجلس بفرستند. 
ــن روحانى با بيان اينكه دستگاه قضايى به جامعه  حس
ــى، اقتصادى و  اعتماد مى دهد تا در زمينه فعاليت سياس
ــد، گفت: «اى كاش امكان پذير باشد  اجتماعى فعال باش
ــا بتوانيم  ــتگاه قض ــه در دولت يازدهم با همكارى دس ك
ــه آن را تقديم  ــى را معين و تدوين و اليح ــم سياس جرائ
ــن شود كه جرم سياسى چيست و  كنيم و تصويب و روش

جرم امنيتى كدام است.»

طرح جرم سياسى از آغاز تاكنون 
ــال بين دو قوه  ــى، طرحى است كه 10 س جرم سياس
ــال در  ــود، حدود يك س مقننه و قضاييه رد و بدل مى ش
ــوراى اسالمى قرار داشت تا  نوبت صحن علنى مجلس ش

اينكه كليات آن به تصويب رسيد. 
ــكيل جمهورى اسالمى  ــى و چند سال از تش پس از س
ايران هنوز تعريفى از جرم سياسى در قانون وجود ندارد؛ 
البته به گفته برخى حقوقدانان مشكل نرسيدن به تعريف 
واحد از جرم سياسى در اكثر كشورها مشاهده مى شود. 

ــترى وقت در شهريور  ــماعيل شوشترى وزيردادگس اس
ــى گفته بود، قانون  ماه 1383 در مورد اليحه جرم سياس

اساسى، جرم سياسى را پيش بينى و نحوه تشكيل دادگاه 
مطبوعاتى و سياسى را روشن كرده و تعريف اين جرائم را 
ــته است كه اين موضوع در دوره آقاى  بعهده قانون گذاش
ــتور كار  يزدى به مجلس رفت و مجلس طرحى را در دس

خود قرار داد ولى به نتيجه نهايى نرسيد. 
ــاه 1384 اعضاى  ــى در دى م ــد، يعن ــال بع ــك س ي
كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى مجلس هفتم با 
ــاهرودى رياست وقت قوه قضاييه در خصوص  آيت اهللا ش

ــى گفت وگو كرده و خواستار ارائه اين  اليحه جرم سياس
ــده اند كه آيت اهللا  ــالمى ش ــوراى اس اليحه به مجلس ش

شاهرودى نيز دراين باره اعالم آمادگى كرد. 
ــاهرودى در قوه  ــت آيت اهللا ش ــاى آخر رياس در روزه
ــى اليحه قانون مجازات اسالمى،  قضاييه و در ادامه بررس
ــه  ــى در جلس ــن اليحه با موضوع جرم سياس ــاده 4 اي م
ــيدو تصويب شد  ــئوالن عالى قضايى به سرانجام رس مس
ــس نرفت؛ تا اينكه در دوران رئيس جديد قوه  اما به مجل

ــه اى تدوين و جهت  ــتان 92 از نو اليح ــه در تابس قضايي
تصويب به مجلس ارسال شد. 

تعريف شفاف از جرم سياسى 
ــوراى  ــى و قضايى مجلس ش ــيون حقوق رئيس كميس
ــالمى در گفت وگو با ايرنا، از به تعريف واحد رسيدن  اس
ــن 93 خبر  ــيون در بهم ــن كميس ــى در اي ــرم سياس ج
ــال در نوبت  ــن طرح به مدت يك س ــه بود، اي داد و گفت

رسيدگى در صحن علنى مجلس قرار داشت كه در نهايت 
29دى ماه امسال كليات آن به تصويب رسيد. 

ــرد: در طرح جرم  ــان ك ــاهى خاطرنش ــار ملك ش اهللا ي
سياسى چون نخستين بار است كه بعد از 35 سال مطرح 
ــعى كرديم نظر شوراى نگهبان را نيز تامين و  مى شود س

به صورت شفاف جرائم سياسى را تعريف كنيم. 
ــاى قانونى در اين  ــرد كه خأله ــراز اميدوارى ك وى اب

زمينه با تصويب و اجرايى شدن اين قانون رفع شود. 

عدم تعريف جرم سياسى موجب تضييع حقوق 
برخى مجرمان مى شود 

ــترى مركز نيز در خصوص  رئيس كانون وكالى دادگس
ــى در گفت و گو با  ــف واحد از جرم سياس ــرورت تعري ض
ــى را يكى از لوازم قانونى و  ــا، تهيه اليحه جرم سياس ايرن
ــت و اظهارداشت: در قانون اساسى  مديريتى كشور دانس
ــى اشاره شده است اما  و قوانين عادى بارها به جرم سياس

تعريفى واحد از اين جرم نداريم. 
ــى  ــد: عدم تعريف جرم سياس على نجفى توانا يادآورش
باعث مى شود يك سرى افرادى كه احتماال مرتكب جرم 
ــه امنيت ملى  ــوند به عنوان مجرمان علي ــى مى ش سياس

درنظر گرفته مى شوند و حقوق آنها تضييع شود. 
ــد از جرم  ــه تعريف واح ــيدن ب ــا بيان اينكه رس وى ب
ــت، ادامه داد: در اين  ــى از حقوق اساسى مردم اس سياس
صورت در مجامع بين المللى هم نمى توانيم ادعا كنيم كه 

حقوق شهروندى را رعايت مى كنيم. 

علت موافقت و مخالفت نمايندگان از تصويب 
كليات جرم سياسى 

ــوراى اسالمى در جلسه  نمايندگان مردم در مجلس ش
ــه شنبه، 29 دى ماه امسال به بررسى كليات  علنى روز س

طرح جرم سياسى پرداختند و آن را تصويب كردند. 
ــوع 194 نماينده حاضر در  ــن رأى گيرى از مجم در اي
ــه، 21 نماينده رأى مخالف و 8 نماينده رأى ممتنع  جلس

دادند. 
ــى و حقوقى مجلس  ــيون قضاي ــس از گزارش كميس پ
ــفنانى سخنگوى  ــط محمدعلى اس درمورد اين طرح توس
ــيون، مهرداد الهوتى، كمال الدين پيرموذن و  اين كميس
ــن  ــور به عنوان مخالف و ابوذر نديمى، محس نادر قاضى پ
ــوى به عنوان موافق كليات  عليمردانى و ميرقسمت موس

اين طرح نظرات خود را بيان كردند. 
ــرح احتياج  ــاد بودند كه اين ط ــر اين اعتق ــان ب مخالف
ــه به نزديكى  ــترى دارد و باتوج ــى بيش به نظر كارشناس
انتخابات مى تواند براى ملت ايران مشكالتى ايجاد كند. 
ادامه دارد...

طرح جرم سياسى از آغاز تاكنون (بخش اول)
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و  علم  ويژه  منطقه  فالح-  اسد   - تبريز 
فناورى ربع رشيدى و كانون توسعه فناورى 
نامه  تفاهم  سهالن  اقتصادى  ويژه  منطقه 
همكارى امضا كردند. به گزارش خبرنگار ما در 
تبريز، نماينده تام االختيار استاندار آذربايجان 
شرقى در حوزه فناورى، در آيين امضاى اين 
هدف  با  نامه  تفاهم  اين  گفت:  نامه  تفاهم 
همكارى در به كارگيرى ظرفيت هاى علمى، 
شكل گيرى  براى  استان  فناورى  و  صنعتى 
بستر  و  هماهنگى  بنيان،  دانش  اقتصاد 
سازى براى همكارى هاى ملى - بين المللى 
ارتقاى  و  انتقال  توسعه،  توليد،  منظور  به 
فناورى، افزايش سهم ارزش افزوده در اقتصاد 
دانش بنيان استان، بستر سازى براى جذب 
سرمايه گذارى داخلى و خارجى براى تقويت 
شده  منعقد  استان  فناورى  و  نوآورى  نظام 

اميدواريم  اظهار كرد:  است. على جهانگيرى 
شاهد  مابين  فى  ارتباطات  گسترش  با 

علمى،  ظرفيت هاى  بكارگيرى  در  همكارى 
شكل گيرى  براى  استان  فناورى  و  صنعتى 

فناورى هاى  حوزه  (در  بنيان  دانش  اقتصاد 
وى  باشيم.  ارتباطات)  و  اطالعات  نوين، 
دانش بنيان  محصوالت  فروش  و  بازاريابى 
و  شمرد  بر  خود  اصلى  دغدغه هاى  از  را 
صادرات  و  بازاريابى  براى  بسترسازى  گفت: 
و  اصلى  فعاليت  حوزه  فناورانه  محصوالت 
فرعى كانون در اين تفاهم نامه مورد تاكيد قرار 
گرفته است. جهانگيرى، همكارى منطقه ويژه 
علم و فناورى ربع رشيدى و كانون فناورى 
اندازى  راه  اقتصادى سهالن در  ويژه  منطقه 
پارك علم و فناورى بين المللى، همكارى در 
تشكيل كنسرسيوم هاى شركت دانش بنيان 
بين المللى در حوزه هاى مختلف را ضرورى 
دانست و تصريح كرد: اعتالى فرهنگ فناورى 
در استان نيازمند همكارى و همراهى تمامى 
سازمان ها و نهادهاى دولتى و خصوصى است.

با هدف همكارى در به كارگيرى ظرفيت هاى علمى، صنعتى و فناورى

تفاهم نامه همكارى ميان منطقه ويژه علم و فناورى تبريز و منطقه ويژه اقتصادى سهالن امضا شد
اخبار

برگزارى مانور زلزله و مقابله با 
شرايط اضطرارى در گاز گلستان 

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
عمومى شركت گاز استان گلستان، مانور زلزله و مقابله 
و  آمادگى  ميزان  سنجش  هدف  با  اضطرارى  شرايط  با 
ارتقاى توان عملياتى واحدهاى اجرايى و خدماتى درسطح 
شهرستان گميشان با موفقيت اجرا شد. به گزارش روابط 
پدافند غيرعامل و دبير مديريت بحران  عمومى، رئيس 
مانور  اين  برگزارى  جزئيات  درخصوص  گلستان  گاز 
گفت: دراين مانور يك روزه كه از ساعت 7/30 صبح آغاز 
شده و تا ساعت 14 بطول انجاميد اكيپ هايى از نيروى 
انتظامى،پليس راهور،جمعيت هالل احمر و آتش نشانى 
اين شركت را همراهى مى كردند. سيدجواد ميرشاهدهى 
افزود:خوشبختانه مانور مذكور بر اساس برنامه ريزى انجام 
شده بصورت منظم اجرا شده و توانستيم به اهداف مورد 
نظر در راستاى سنجش سطح آمادگى نيروها درمقابله با 
شرايط بحرانى و واكنش مناسب دست يابيم. وى ادامه 
جمال  صفرعلى  مهندس  مانور،  برگزارى  حاشيه  داد:در 
ليوانى، مديرعامل گاز گلستان با همراهى تعدادى از اعضاى 
ستاد بحران با حضور در منطقه از مراحل برگزارى مانور 
و برنامه هاى در دست اجرا سركشى و بازديد نموده و از 
روند انجام مانور ابراز رضايت و از متوليان برگزارى آن و 
ساير دستگاه هاى پشتيبان كه اين شركت را در برگزارى 
موفق مانور يارى ميرساندند تقدير كرد. ميرشاهدهى با بيان 
اينكه در اين رزمايش عالوه بر كاركنان عملياتى شهرستان 
گميشان، گروه هايى از شهرستانهاى معين كردكوى، آق 
قال و بندر تركمن نيز حضور داشتند تصريح كرد:پس از 
اتمام مانور، ضمن اقامه نماز جماعت، جلسه ارزيابى نيز 
باحضور معاون امور بهره بردارى، معاون فرماندار گميشان، 
بخشدار و تنى چند از مديران منطقه تشكيل شد كه در 
اين جلسه مهندس امين ا... قندى معاون امور بهره بردارى 
گاز گلستان با تقدير از برگزارى مطلوب مانور،رهنمودهاى 
دبير  و  پدافند غيرعامل  رئيس  نمودند.  ارائه  ارزشمندى 
مديريت بحران گاز گلستان درخاتمه گفت:درپايان جلسه 
ارزيابى نيز معاون فرماندار گميشان نيز از مهندس جمال 
ليوانى مديرعامل گازگلستان و دست اندركاران برگزارى 
اين مانور تقدير نموده و انجام اينگونه مانورها و استمرار 
آن را جهت مديريت مطلوب شرايط بحرانى بويژه بالياى 
طبيعى بسيار مهم خواند و بر آمادگى شهرستان جهت هر 

نوع همكارى در سنوات آينده تاكيد كرد. 

اولين جلسه شوراى پايايى منطقه اى 
شبكه برق خوزستان برگزارشد 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- اولين جلسه شوراى 
پايايى منطقه اى شبكه برق خوزستان با حضور مديرعامل 
شركت برق منطقه اى خوزستان در سالن كنفرانس اين 
شركت برگزارشد. محمود جانقربان در اين جلسه گفت: 
اين شورا بازوى اجرايى و مشورتى شوراى پايايى شبكه 
برق كشور است كه اميدواريم تمامى فعاليت هاى انجام 
شده و در حال انجام جهت آمادگى خدمت رسانى در 
نظام مند  اين شورا  آينده تحت پوشش  تابستان ساِل 
گرديده و بيش از گذشته هماهنگى و يكپارچگى ميان 
برق  توزيع  و  انتقال  توليد،  اندركار  دست  شركت هاى 
« شوراهاي  كرد:  اضافه  پذيرد.وى  صورت  منطقه  در 
مشورتي  و  اجرايي  بازوي  عنوان  به  منطقه اي»  پايايي 
« شوراي پايايي شبكه برق كشور» در مناطق مختلف، 
نقش مهمي در راستاي اجراي هر چه بهتر وظايف و 
اين  رسالت  كه  دارند  برعهده  اين شورا  مسئوليت هاي 
حوزه  در  پايايي  قبول  قابل  سطح  به  دستيابي  شورا، 
عملكرداين شركت، در استان هاى خوزستان و كهگيلويه 
و بوير احمد مي باشد.گفتنى است در اين جلسه اعضاى 
مفيدتر  هرچه  درباره  خود  ديدگاه هاى  بيان  به  حاضر 
پرداختند. شورا  اين  آينده  جلسات  كردن  برگزار 
توزيع  شركت هاى  عامل  مديران  حضور  با  جلسه  اين 
خوزستان، اهواز، كهگيلويه و بويراحمد، شركت مديريت 
توليد نيروى برق اهواز (نيروگاه رامين)، شركت مديريت 
نيروگاه هاى  نماينده  عنوان  خرمشهر(به  نيروگاه  توليد 
طرح هاى  بردارى،  بهره  معاونان  منطقه)،  خصوصى 
توسعه برق و برنامه ريزى و تحقيقات، مديريت توليد 
نيروگاه هاى حرارتى شركت برق منطقه اى خوزستان، 
معاون بهره بردارى شركت توزيع خوزستان و يك نفر از 
اعضاى هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار 
شد.همچنين از جمله وظايف و ماموريت هاى شوراهاى 
پايايى منطقه اى مى توان به همكاري با شوراي پايايي 
اين  ماموريت هاي  انجام  راستاي  در  كشور  برق  شبكه 
ارايه  پايايي،  اسناد  اجراي  ُحسن  بر  نظارت  شورا، 
پيشنهاد جهت تهيه و تصويب اسناد پايايي در شوراي 
پايايي شبكه برق كشور به منظور اجرا در سطح كشور 
برق  شبكه  عمده  حوادث  از  گزارش  ارايه  منطقه،  يا 
منطقه و راهكارهاي كاهش احتمال بروز حوادث مشابه، 
توسعه، تكميل و بهبود مستمر اسناد پايايي و افزايش 
تبعيت از آنها در جهت ايجاد فرهنگ مسووليت پذيري، 
بر  اثرگذاران  تعامالت  بهبود  سازماني،  و  فني  انضباط 
بين  هم افزايي  سطح  ارتقا  و  كشور  برق  شبكه  پايايي 
آنها،بهبود نظام چرخه اطالعات پايايي و نحوه دسترسي 
و  ساماندهي  و  اطالعاتي  شفافيت  فرهنگ  و گسترش 
بروز رساني مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر 
دانش پايايي و مهارت اثرگذاران در منطقه اشاره كرد.
پايايي شبكه برق كشور در سال  گفتنى است شوراي 
حفظ  و  تامين  فرهنگ  توسعه  منظور  به  و   1387
پايايى شبكه برق كشور و نيز تحقق عملكرد مطلوب و 
نظام مند مجموعه  نهادهاى ذيربط و افزايش هماهنگي، 
يكپارچگي و نظم پذيري در حوزه هاي مرتبط، تشكيل 
گرديد كه اجراى مصوبات اين شورا پس از ابالغ توسط 
معاون وزير براي كليه شركت هاى برق الزم و ضرورى 

است.

معاون فنى شهردارى ياسوج:
22 هزار متر مربع از فضاى پياده 
روهاى شهر ياسوج بهسازى شد

فنى  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  ياسوج- 
فضاى  از  مربع  متر  هزار   22 گفت:  ياسوج  شهردارى 
پياده روهاى شهر ياسوج بهسازى شد. سالم نوروزى در 
اين پروژه عمليات بهسازى  افزود: در  جمع خبرنگاران 
پياده روهاى سطح شهر كه از تردد بااليى برخوردار بوده 
معابر شهر  اينكه همسان سازى  بيان  با  وى  انجام شد. 
ياسوج از پروژه هاى مهم و اولويت دار شهردارى ياسوج 
است، اظهار داشت: بهسازى و زيباسازى پياده روها عالوه 
اين  در  تردد  سهولت  شهر،  در سطح  زيبايى  ايجاد  بر 
معابر را نيز به دنبال دارد. نوروزى با اشاره به برنامه هاى 
شهردارى ياسوج در دهه فجر اظهار داشت: همزمان با 
معابر  در  بهبود شرايط  راستاى  در  و  انقالب  جشنهاى 
300 پايه روشنايى كه در معابر شهر ياسوج نصب شده 
براى  اعتبار هزينه شده  بردارى مى رسد. وى  بهره  به 
و  كرد  عنوان  تومان  ميليارد   2.5 را  طرح  اين  اجراى 
گفت: در راستاى بهبود وضعيت ترافيك و حمل و نقل 
در جاده هاى شهرى نيز طرحهاى زيادى در حال اجرا 
هستند. معاون فنى شهردارى ياسوج طراحى و مطالعه 
پل پنجم بشار را يكى ديگر از پروژه هاى در دست اقدام 
در امر بهبود حمل و نقل و ترافيك، عنوان كرد و افزود: 
ارتباطى  محور  كمربندى  به  را  كشاورز  بلوار  پل  اين 
متصل  كشور  جنوب  و  فارس  اصفهان،  استان هاى 
اعتبار  تخصيص  با  اميدواريم  افزود:  نوروزى  مى كند. 
استانى مورد نياز، پل چهارم و پنجم بشار در سال آينده 

شرايط ترافيكى در جاده ها بهبود يابد.

اخبار

تبريز - اسد فالح- شهردار تبريز در ديدار با 
سركنسول جديد ايران در استان ترابوزان تركيه 
با اشاره به سابقه 9 دهه فعاليت اين كنسولگرى، 
از  تبريز  ارتباطى  محوريت  با  ترابوزان  گفت: 
گذشته نقش اساسى در توسعه ارتباطات ايران 
ما  گزارش خبرنگار  به  است.  داشته  تركيه  و 
در تبريز، صادق نجفى با رضا باغبان كندرى، 
ترابوزان  استان  در  ايران  جديد  سركنسول 
تركيه ديدار و گفتگو كرد. نجفى در اين ديدار 

خاطرنشان كرد: نقش محورى تبريز و ترابوزان 
پايتخت  عنوان  به  تبريز  انتخاب  به  توجه  با 
گردشگرى كشورهاى اسالمى در سال 2018 
بايد بيش از پيش بارز باشد. وى با بيان اين كه 
شهردارى تبريز در اين راستا، مشوق هاى مهم 
سرمايه گذارى تدوين كرده است، اضافه كرد: 
اين مشوق ها مى تواند زمينه ارزشمند توسعه 
تقويت  و  سرمايه گذارى  دوجانبه  فرصت هاى 
زيرساخت هاى گردشگرى را فراهم كند. وى 
متذكر شد: به اين منظور تلفيق شركت هاى 
گردشگرى، پيش بينى جايگاه هاى مسير زمينى 
در دو شهر و اجراى نمايشگاه هاى دايمى صنايع 
دستى و هنرى كارساز خواهد بود. شهردار تبريز 
با اشاره به ساختار ويژه شهردارى و تفاوت هاى 
آن با ساير دستگاه هاى اجرايى اظهار داشت: با 
و  و مزيت هاى شهردارى  به ظرفيت ها  توجه 
همچنين ساختار غيردولتى آن، توسعه روابط 

ديپلماسى با اين مجموعه، تفاوت هاى اساسى با 
ساير دستگاه هاى اجرايى دارد. نجفى همچنين 
با تبريك به سركنسول جديد ايران در ارزروم، 
براى وى در اجراى ماموريت هاى محوله آرزوى 
باغبان كندرى، سركنسول  موفقيت كرد. رضا 
نيز در  تركيه  ترابوزان  استان  ايران در  جديد 
اين ديدار با ارايه گزارش اقتصادى از 10 استان 
تركيه در ارتباط با حوزه فعاليت اين كنسولگرى 
گفت: در پنج سال گذشته، حجم واردات اين 
10 استان از كشورهاى متعدد خارجى، 929 
ميليون دالر بوده كه 9 ميليون دالر آن مربوط 
به ايران است. وى اضافه كرد: اين رقم در سال 
2014 به 1,1 ميليارد دالر رسيده و در نتيجه 
به 23 ميليون  نيز  ايران  از  واردات  آن، سهم 
دالر افزايش يافته است. سركنسول ايران در 
به  اشاره  با  همچنين  تركيه  ترابوزان  استان 
فعاليت  حوزه  استان هاى  صادراتى  وضعيت 

پنج  در  كرد:  خاطرنشان  كنسلولگرى  اين 
سال گذشته از مجموع صادرات 2,3 ميليارد 
دالرى اين استان، 29 ميليون دالر مربوط به 
اين رقم  ادامه داد:  باغبان كندرى  ايران است. 
ميليارد   2,75 به   2014 سال  در  حالى  در 
دالر رسيده كه صادرات از ايران به 7 ميليون 
دالر كاهش يافته است. وى خاطرنشان كرد: 
قابليت هاى استان آذربايجان شرقى و در راس 
مناسبات  تقويت  به  مى تواند  تبريز  شهر  آن 
اقتصادى و اجتماعى ايران و تركيه بيانجامد. 
باغبان كندرى، با اشاره به روابط صميمى تبريز 
و ترابوزان خاطرنشان كرد: فرصت هايى كه دو 
ايجاد  منطقه  در  ترابوزان  و  تبريز  شهردارى 
كرده اند مى تواند حامل دستاوردهاى ارزشمند 
سرمايه گذارى شود، در اين راستا سركنسولگرى 
ايران در ترابوزان از هيچ كوششى دريغ نخواهد 

داشت.

شهردار تبريز در ديدار با سركنسول جديد ايران در استان ترابوزان تركيه:

محوريت تبريز و ترابوزان بايد در چشم انداز گردشگرى 2018 نقش آفرين باشد

مديركل ثبت اسناد وامالك استان خبرداد:
رشد 10 درصدى ازدواج در كهگيلويه 

و بويراحمد طى سال جارى
 

ياسوج- خبرنگار فرصت امروز- مديركل ثبت اسناد و 
امالك كهگيلويه وبويراحمد از رشد 10 درصدى ازدواج در 
9 ماهه سال جارى در كهگيلويه وبويراحمد خبر داد. سعيد 
محورى گفت: در 9ماهه سال 94 تعداد 5313ازدواج به 
ثبت رسيد. وى افزود: اين تعداد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كه تعداد 4820مورد بوده 10درصد رشد داشته 
است. وى بيان كرد: استان كهگيلويه وبويراحمد در ميان 
استان هاى كشور درزمينه ثبت ازدواج رتبه اول كشور را 
داراست و استان هاى ايالم و خوزستان در رديفهاى بعدى 
قرار دارند. مديركل ثبت اسناد وامالك استان كهگيلويه 
وبويراحمد همچنين از رشد 9درصدى صدور اسناد مالكيت 
در 9 ماهه سال جارى خبرداد. وى اظهار كرد: در 9 ماهه 
كاداسترى  مالكيت  سند  سال 1394تعداد 20687جلد 
سال  مشابه  مدت  در  تعداد  اين  حاليكه  در  شده  صادر 
گذشته 18967 جلد بوده است. محورى همچنين بيان 
كرد : در اين مدت تعداد 8923خالصه معامله الكترونيكى 
به واحدهاى ثبتى ارسال شده كه از اين تعداد 6229مورد 
در كمتر از دوروز ثبت شده است كه رشد 70 درصدى را 
نشان مى دهد. مديركل ثبت اسناد وامالك استان تعداد 
تفكيك هاى انجام شده در 9 ماهه امسال را 2141 مورد 
ذكر كرد وگفت: اين آمار نسبت به سال گذشته كه 917 
مورد بوده است رشد 133درصدى داشته است. وى افزود: 
كهگيلويه وبويراحمد در اين زمينه در رتبه اول كشور قرار 
دارد. محورى تعداد پرونده هاى تشكيل شده اجرا در 9ماهه 
سال جارى را 302 مورد وپرونده هاى مختومه شده اجرا 
در همين مدت را 364 مورد عنوان كرد. مديركل ثبت 
اسناد وامالك استان كهگيلويه وبويراحمد در زمينه تعداد 
امالك تحديد حدود شده نيز گفت: در 9ماهه سال جارى 
646 ملك تحديد حدود شده كه نسبت به سال گذشته 
شده  پذيرفته  تقاضاى  تعداد  وى  است.  نداشته  رشدى 
ثبت ملك در 9 ماهه سال 93 را 1528مورد عنوان كرد 
وگفت: اين تقاضاها در سال 94تعداد 1575مورد بوده كه 
رشد 3درصدى را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 
استان همچنين  وامالك  اسناد  ثبت  مى دهد. مديركل 
وضعيت ساختمان اداره ثبت ياسوج را دور از شأن مردم 
اين شهرستان دانست و گفت: انتظار مى رود مسئوالن 
استانى جهت تكميل ساختمان در حال احداث ثبت ياسوج 
همكارى ومساعدت كنند تا شاهد خدمت رسانى بهتر به 

مردم اين ديار باشيم. 

رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
استان مركزى خبرداد

راهپيمايى 22 بهمن امسال در 160 
نقطه از استان مركزى برگزار مى شود

اراك- خبرنگار فرصت امروز- رئيس شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى استان مركزى گفت: راهپيمايى 22 بهمن 
ماه امسال در 160 نقطه از استان و با پوشش خبرى در 
121 نقطه برگزار مى شود. حجت االسالم عباس هاشمى 
در كميته ارتباطات و اطالع  رسانى ستاد دهه فجر استان 
شدن  برگزار  بهتر  چه  هر  اهميت  به  اشاره  با  مركزى 
برنامه هاى  داشت:  اظهار  فجر  دهه  ايام اهللا  برنامه هاى 
گراميداشت دهه مبارك فجر در راستاى ترويج، تعميق 
امام  انديشه هاى  و  انقالب اسالمى  ارزش هاى  و  آرمان ها 
برگزار  اسالمى  انقالب  با  جوان  نسل  آشنايى  و  راحل 
عنوان  و 500  هزار  افزود: سال گذشته 4  وى  مى شود. 
برنامه توسط ستاد دهه فجر انقالب اسالمى استان مركزى 
ارائه شد كه در ارائه هر چه بهتر اين برنامه ها 12 ستاد 
شهرستان و 25 ستاد شهر و بخش، 200 ستاد روستايى 
فعاليت داشتند. رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
استان مركزى تصريح كرد: با توجه به اهميت برنامه هاى 
دهه مبارك فجر در راستاى تداوم، اقتدار و عزت انقالب 
به  برنامه ها  اين  تا  انديشيده شود  تدابيرى  بايد  اسالمى 
بهترين نحو ممكن اجرايى شوند. هاشمى افزود: برنامه هاى 
گراميداشت دهه مبارك فجر از 12 بهمن ماه با برنامه هاى 
متنوعى در بيت تاريخى امام خمينى (ره) در خمين و 
حجره طلبگى ايشان در حوزه علميه اراك آغاز مى شود. 
وى ادامه داد: راهپيمايى 22 بهمن ماه امسال نيز به طور 
همزمان در بيش از 160 نقطه و با پوشش خبرى در 121 
نقطه از اين مناطق استان انجام مى شود. رئيس شوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى استان مركزى با اشاره به اهداف 
برگزارى برنامه هاى دهه فجر گفت: تبيين جايگاه و نقش 
واليت فقيه در حكومت اسالمى و ارتقاى آگاهى عمومى به 
ويژه نسل جوان از اهداف و دستاوردهاى انقالب، تقويت 
هويت ملى، توسعه انقالب اسالمى، آشنايى نسل جوان 
با انقالب اسالمى و تمايز آن با ديگر انقالب ها، نشاط و 
ضرورت  درباره  بخشى  آگاهى  اسالمى،  انقالب  بالندگى 
شناسايى آسيب ها، تهديدها و توطئه هاى توسط دشمنان 
نظام و انقالب از مهم ترين و اصلى ترين راهبردهاى اين 

ستاد است. 

حضور تيم شناى شهردارى كالنشهر 
اراك در مسابقات كالنشهرها

سازمان  مديرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراك- 
فرهنگى ورزشى شهردارى، خبر داد: تيم 5 نفره شناى 
شهردارى كالنشهر اراك در رقابت هاى كالنشهرهاى كشور 
كه با حضور 5 كالنشهر در همدان برگزار مى شود، حضور 
يافت. حميد كرباليى حسنى با مطلوب خواندن آمادگى 
اين تيم در اين رقابت ها، در خصوص كسب عنوان در اين 
رقابت ها ابراز اميدوارى كرد. الزم به ذكر است در مسابقات 
انفرادى تيم شهردارى كالنشهر اراك موفق به كسب يك 

عنوان دوم و يك عنوان سوم گرديد.

قهرمانى تيم فوتسال آبفاى شهرى 
گيالن در مسابقات استانى

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفتر روابط 
عمومى و آموزش همگانى شركت آب و فاضالب استان 
فوتسال  مسابقات  در  شركت  اين  فوتسال  تيم  گيالن، 
كارمندان استان گيالن به مقام قهرمانى دست يافت. اين 
گزارش حاكى از آن است كه مسابقات فوتسال كارمندان 
استان گيالن با 18 تيم در سه گروه تيمى برگزار شد كه 
تيم فوتسال آبفاى شهرى در دور اول با كسب دو پيروزى 
و در دوم مسابقات با يك برد و يك تساوى سرگروه و 
در مرحله نيمه نهايى با شكست تيم بهزيستى استان به 
تيم فوتسال  اين گزارش  به  بنا  يافت.  راه  نهايى  مرحله 
آبفاى گيالن با پيروزى 6 بر 2 مقابل تيم اداره كل ورزش 
و جوانان استان به مقام قهرمانى دست يافت و بعنوان 
تيم منتخب ادارات استان گيالن جهت رقابت در مرحله 

كشورى معرفى شد. 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- پروژه سامانه گندزدايي 
پيشرفته مولتي اكسيدان بكو در واحد اسمز معكوس شركت 
پااليش نفت اصفهان صورت گرفت. اين سامانه با بهره گيري 
از دانش مدرن الكتروشيمي، طي فرايند كنترل شده الكتروليز 
محلول نمك طعام، ماده اي منحصر به فرد توليد مي كند كه 
حاوي چندين ماده گندزدايي موثر از جمله ازن، آب اكسيژنه، 
دي اكسيد كلر، اسيد هيپوكلرو، هيپوكلريت سديم، اكسيژن 
و كلر محلول مي باشد. توليد محلول مولتي اكسيدان در اين 
سامانه به صورت تمام اتوماتيك انجام شده و تنها نياز اپراتوري 
از  باشد.  مي  به مخزن دستگاه  نمك طعام  روزانه  تخليه  آن 
مزاياي اين پروژه مي توان به كاهش اثر نامطلوب گندزدايي بر 
پارامترهاي كيفي آب نظير طعم و بو،كاهش گرفتگي، خوردگي 

و خرابي هاي ناشي از مواد گندزدا، حذف زائدات و لجن ناشي 
نگهداري  و  برداري  بهره  باال،  اطمينان  قابليت  گندزدايي،؛  از 
آسان، حذف حمل و نقل مواد خطرناك، استفاده همزمان از 
چند عامل گندزدايي موثر اشاره كرد. سيستم هوشمند ارسال 
وضعيت، هشدارها و خطاها، ارجحيت توجيه فني و اقتصادي 
در هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري نسبت به ساير روش هاي 
گند زدا يي، حذف خطرات و اثرات زيست محيطي ناشي از نشت 
انفجار كپسول هاي گاز كلر و پسماندهاي پركلرين، حذف  و 
خطرات و اثرات گاز كلر ناشي از نشت كپسول يا در هنگام 
دامنه  كاربر، گستردگي  بر سالمتي  پركلرين  محلول  ساخت 
كاربرد از جوامع كوچك روستايي تا جوامع بزرگ شهري و ساير 
كاربردهاي صنعتي و... از ديگر مزاياى اين طرح است. گفتني 

است هزينه اين پروژه 2 ميليارد و 855 ميليون و 230 هزار 
ريال اعالم گرديده است.

مدير  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي از 
توليد چهارده هزار و پنجاه ميليون متر مكعب 
گاز معادل ده ميليون و دويست و هفت هزار 
و دويست و پنجاه و سه تن كل محصوالت، 
در 9 ماه سال 94 خبر داد. به گزارش روابط 
جنوبي،  پارس  گاز  مجتمع  شركت  عمومي 

ايرج خرمدل مدير پااليشگاه پنجم با بيان اين 
خبر گفت: در طول نه ماه سال جاري بيش از 
21 ميليون بشكه ميعانات گازي، 33هزار تن 
تن  هزار   496 بوتان،  تن  هزار  گوگرد، 284 
پروپان و 571هزار تن اتان در سطح پااليشگاه  
پنجم توليد شده است. مهندس خرمدل در 
پايان تصريح كرد: به ياري حق تعالي، با تالش 

كشان،  زحمت  و  متخصصان  واالي  همت  و 
اقدامات گسترده اي با هدف پايداري در توليد 
و انتقال گاز در دستور كار قرار گرفته است و 
پااليشگاه پنجم اين آمادگي را دارد كه به همراه 
ساير پااليشگاه هاي مجتمع عظيم گاز پارس 
جنوبي در فصل زمستان، گاز مورد نياز كشور 

را تامين نمايد. 

تخصصى  نشست  اولين  امروز-  اردبيل- خبرنگار فرصت 
ايستگاه هاى  هيترهاى  عملكرد  سازى  بهينه  پژوهشى  قطب 
تقليل فشار گاز كشور در جهت افزايش راندمان، كاهش مصرف 
انرژى و كاهش آاليندگى هوا ناشى از فعاليت  هيترها، در شركت 
گاز استان اردبيل برگزار شد.در ابتداى اين نشست مديرعامل 
شركت گاز استان اردبيل به ارائه خالصه اى از اهداف و نقشه 
راه ترسيم شده جهت اجراى هرچه بهتر اين طرح پرداخت. 

در  شده  انجام  پروژه هاى  به  توجه  با  گفت:  خدائى  مهندس 
ايستگاه هاى  گرمكن هاى  در  انرژى  مصرف  كاهش  خصوص 
تقليل فشار گاز استان اردبيل، اين شركت در سال 93 به عنوان 
بهينه سازى  زمينه  در  ايران  گاز  ملى  پژوهشى شركت  قطب 
عملكرد هيترهاى ايستگاه هاى تقليل فشار گاز كشور در جهت 
افزايش راندمان، كاهش مصرف انرژى و كاهش آاليندگى هوا 
ناشى از فعاليت  هيترها انتخاب شد. وى ادامه داد؛ در همين 

نمايندگان شركت هاى  با حضور  اين نشست تخصصى  راستا 
گاز استانى هميار قطب (استان هاى مركزى، زنجان و لرستان) 
و همكار قطب (استان هاى اصفهان و مازندران) با هدف ارائه 
اين  ادامه  در  شد.  برگزار  نظر  مد  اهداف  بررسى  و  راهكارها 
نشست برنامه ها و فعاليت هاى هر يك از همياران در طرح، 
توسط رئيس امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل به اطالع 

حضار رسيد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- شركت بهره برداري نفت و 
گاز مارون موفق شد براي اولين با در حوزه باالدست نفت و 
گاز ايران، گواهينامه سيستم يكپارچه مديريت انرژي مبتني 
گاز  هاي  كارخانه  براي  را   ISO50001:2011 استاندارد بر 
و گاز مايع 400 و 400الف، از شركت توف آلمان در يافت 
كند.در آئين اعطاي گواهينامه كه در اين شركت و با حضور 
مدير توليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و معاون وي 
در بهينه سازي مصرف انرژي، نمايندگان شركت توف آلمان 
از كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون  و جمعي 

از  خرسندي  ابراز  ضمن  شركت  اين  سرپرست  شد،  برگزار 
اين دستاورد گفت: ما در اين پروژه دو هدف پايش تجهيزات 
نموديم  دنيال  را  انساني  منابع  آموزش  و  انرژي  بارز مصرف 
بر  منطبق  شركت  انرژي  مديريت  عملكرد  خوشبختانه  كه 
جهانگير  مهندس  بود.   ISO50001:2011 استانداردهاي 
به عنوان هدف  انرژي  بهبود عملكرد  افزود: تحقق  پورهنگ 
اصلي اجراي اين پروژه مستلزم مشاركت عمومي در راستاي 
بي رويه  مصرف  از  منتج  آسيبهاي  رساني  اطالع  و  آموزش 
مي توان  كه  است  صنعتي  غير  و  صنعتي  سطوح  در  انرژي 

از آن به عنوان فرهنگ نوين مديريت انرژي ياد كرد. دكتر 
حسين رجبعلي پور، معاون مدير توليد شركت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب در بهينه سازي مصرف انرژي نيز ضمن ابراز 
خرسندي از انجام پروژه مميزي كارخانه هاي NGL 400 در 
كوتاهترين زمان ممكن گفت: عالوه بر اين كارخانه ها، مجتمع 
به  نيز  نفتخيز جنوب  پنج طبقه شركت ملي مناطق  اداري 
عنوان سازه غير صنعتي مورد مميزي عملكرد مديريت انرژي 
اصول  سازي  پياده  در  ما  تعهد  گوياي  كه  است  گرفته  قرار 

علمي بهينه سازي مصرف انرژي است. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- يكى 
تابلوها و عالئم و تجهيزات  از عامالن سرقت 
با  كهورى  محمدرضا  شد.  دستگير  ترافيكى 
و  راهنمايى  عالئم  و  تابلوها  سرقت  به  اشاره 
رانندگى گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت 
و  معابر شهر  در  ترافيكى  تجهيزات  و  تابلو ها 
تقديم دادخواست به دادسراى عمومى و انقالب 
بندرعباس مبنى بر تعقيب و دستگيرى عامل 
يا عامالن سرقت، حسب دستور مقام قضايى 
مراتب در دستور كار عوامل انتظامى قرار گرفت 
و با تالش ماموران نيروى انتظامى يكى از عامالن 
دستگير و بازداشت شد. وى تصريح نمود: متهم 

پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى 
شد كه پس از بررسى محتويات پرونده به دو 
سال حبس و 40 ضربه شالق محكوم و ختم 
دادرسى اعالم گرديد. مدير عامل سازمان حمل 
افزود:  بندرعباس  شهردارى  ترافيك  و  نقل  و 
16753 عدد تابلو و عالئم و تجهيزات ترافيكى 
در سطح شهر از ابتداى سالجارى تاكنون جهت 
ايمن سازى محورهاى پرخطر تهيه و نصب شده 
است. وى هدف از نصب تابلوها و عالئم ترافيكى 
را ارتقا سطح ايمنى به ويژه براى عابران پياده، 
گره هاى  رفع  به  كمك  ترافيك،  سازى  روان 
ترافيكى، توجه ويژه به مناطق پرجمعيت مثل 

مدارس برشمرد و اظهار كرد: يكى از تجهيزات 
و  بسيار مهمى در هدايت  نقش  ترافيكى كه 
ايمن سازى شبكه معابر دارد، تابلوهاى راهنمايى 
و رانندگى است.كهورى با ابراز تاسف از افزايش 
سرقت عالئم و تجهيزات ترافيكى بيان نمود: 

تابلوها و عالئم هشدار دهنده ، عالوه  سرقت 
بر اينكه تردد را براى رانندگان و عابرين پياده 
نا امن و خطرناك مي كند، به معضل بزرگى 
تبديل شده است و موجب به خطر افتادن جان 
افراد مى شود.اين مقام مسئول تخريب و سرقت 
تابلوها و عالئم ايمنى را از مشكالت موجود اين 
سازمان بيان كرد و از مردم نيز درخواست كرد 
كه در صورت مشاهده اين قبيل مسايل، مراتب 
را به عوامل انتظامى و يا بصورت تلفنى به سامانه 
1837 شهردارى بندرعباس اطالع دهند تا از به 
مخاطره افتادن جان بسيارى از افراد و رانندگان 

جلوگيرى گردد. 

به  وابسته  بركت  بنياد  امروز-  گرگان- خبرنگار فرصت 
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) از 40 مدرسه بركت 
بركت  مدرسه   4 كشور،  محروم  مناطق  در  افتتاح  حال  در 
در استان گلستان در بهمن ماه سال جارى افتتاح وبه بهره 

بنياد  از 40 مدرسه  بردارى  بهره  با  بردارى رسيد. همزمان 
بركت در سراسر كشور كه با همكارى شركت مخابرات استان 
گلستان از طريق برقرارى ارتباط ويديو كنفرانس با 5 استان 
منتخب، 4 مدرسه بنياد بركت در استان با حضور حضرت 

آيت ا... نورمفيدى نماينده محترم ولى فقيه در استان و امام 
جمعه گرگان وجمعى از مسئولين استانى از جمله مديرعامل 
بهره  به  استان  پزشكى  علوم  دانشگاه  در  گلستان  مخابرات 

بردارى رسيد.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدير 
روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  عامل 
روستايى  هزار   47 مندى  بهره  از  لرستان 
اين استان از نعمت آب آشاميدنى سالم خبر 
داد. عليرضا كاكاوند اظهار داشت: همزمان با 
دهه فجر امسال 47 هزار و 705 روستايى 
استان لرستان از نعمت آب آشاميدنى سالم 

بهره مند خواهند شد. وى با اشاره به بهره 
روستايى  آبرسانى  پروژه   68 از  بردارى 
همزمان با ايام دهه فجر امسال در لرستان 
اجراى  با  كه  روستاهايى  تعداد  داد:  ادامه 
از نعمت آب آشاميدنى سالم  اين پروژه ها 
بهره مند مى شوند 101 مورد خواهد بود. 
مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى 

لرستان با اشاره به آبرسانى به 9 هزار و 541 
خانوار روستايى با اجراى اين پروژه ها عنوان 
كرد: جمعيت تحت پوشش اين روستاها 47 
هزار و 705 نفر است. كاكاوند اعتبار هزينه 
روستايى  آبرسانى  پروژه  اجراى  براى  شده 
 486 و  ميليارد   11 را  امسال  طى  لرستان 

ميليون ريال عنوان كرد.

اجراي پروژه سامانه گندزدايي پيشرفته مولتي اكسيدان در شركت پااليش نفت اصفهان 

مدير پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي از توليد كل محصوالت خبر داد 

توليد بيش از 10 ميليون تن در 9 ماه امسال 

نشست تخصصى قطب پژوهشى بهينه سازى عملكرد هيترهاى ايستگاه هاى تقليل فشار گاز در شركت گاز استان اردبيل

براي اولين بار در حوزه باالدستي نفت وگاز محقق شد

دريافت گواهينامه سيستم مديريت انرژي توسط نفت و گاز مارون

سارق تابلوها و تجهيزات ترافيكى دستگير شد

همكارى شركت مخابرات استان گلستان در افتتاح مدارس طرح بركت ازطريق ويدئوكنفرانس

47 هزار روستايى لرستان از نعمت آب آشاميدنى سالم بهره مند  مى شوند
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