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نحوه اجرای طرح ترافیک
و زوج و فرد در ایام نوروز
 ایســنا :رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی نیروی
انتظامی توضیحاتی را دربــاره اجرای طرح ترافیک و
زوج و فرد در روز ســیام اســفند و تعطیالت نوروزی
ارائه کرد .سردار تقی مهری درباره اجرای طرح ترافیک
و زوج و فــرد در تهــران اظهار کــرد :برابر تصمیمات
اتخاذشــده طرح ترافیک و زوج و فرد از  ۲۹اسفند تا
پایــان تعطیالت نوروزی در تهران اجرا نخواهد شــد.
وی با بیان اینکه هیچکدام از محدودیتهای ترافیکی
اعم از طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در روز ســیام
اسفند ماه نیز در تهران اجرا نخواهد شد ،گفت :پس از
پایان تعطیالت اجرای این طرحها دوباره از سر گرفته
خواهد شــد .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی همچنین درباره اجرای طرحهای ترافیکی در
دیگر شهرها نیز به ایسنا گفت :ممکن است در بعضی
از شــهرهای کشــور و به تشــخیص اعضای شورای
ترافیک آن شــهر یا استان طرحهایی اجرا شود که این
موضوع در هر شــهر متفاوت بــوده و در صورت اجرا
حتما اطالعرسانی خواهد شد .همچنین رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعالم کرد امروز طرح
ترافیک و زوج و فرد در تهران اجرا خواهد شد .سردار
محمدرضا مهماندار ،درباره نحوه اجرای طرح ترافیک
و زوج و فــرد در معابر تهران در امروز  ۲۸اســفند ماه
اظهار کرد :برابر روال موجود امروز طرح ترافیک و زوج
و فرد در همان ساعات و محدوده اجرا خواهد شد.

آخرین آمار عملیاتهای طرح ملی
امداد و نجات نوروزی ۹۶
 ایسنا :رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر
آخریــن آمار عملیاتهای طرح ملــی امداد و نجات
نوروزی  ۹۶را اعالم کرد .مرتضی سلیمی درباره نحوه
اجــرای طرح ملی امداد و نجــات نوروزی  ۹۶گفت:
از  ۲۵تا  ۲۷اســفندماه جاری در مجموع  ۲۷۷مورد
مأموریت به وســیله نیروهای امــداد و نجات انجام
شد که  ۵۹درصد از این آمار مربوط به مأموریتهای
ترافیکی بوده است .وی ادامه داد :در این عملیاتها
به هــزارو ۲۴۶نفر امدادرســانی شــد و  ۱۸۵نفر نیز
نجات یافتند .همچنین  ۱۴۵نفر به وســیله نیروهای
امــدادی به مراکــز درمانی منتقــل و  ۲۶۱نفر نیز به
صورت ســرپایی درمان شــدند .به گفته سلیمی ۳۹
مورد عملیات رهاسازی مصدوم در سوانح ترافیکی،
اســکان اضطراری  ۷۴نفر و اسکان موقت  ۶۸نفر نیز
از جملــه اقدامات انجامشــده در طرح ملی امداد و
نجات نوروزی  ۹۶تاکنون بوده است.

ابراز نگرانی از کاهش اهدای خون
و افزایش تصادفات در ایام نوروز
 ایلنا :رئیس سازمان انتقال خون با ابراز نگرانی
از کاهــش اهدای خــون در ایام نــوروز گفت :این
در حالی اســت که در این ایام بیشترین تصادفات
جادهای را شــاهد هســتیم .علیاکبر پورفتحاﷲ،
رئیس سازمان انتقال خون درباره وضعیت اهدای
خون بــا توجه به نزدیکــی عید نــوروز گفت :در
بعضی از ایام دچار کمبود اهدای خون میشــویم
بهخصوص در فصل زمستان بهخاطر سرما اهدای
خون کمتر ميشود .پورفتحاﷲ با بیان اینکه اسفند
ماه کمتریــن مراجعهکنندگان را برای اهدای خون
داریــم ،افزود :این در حالی اســت که ما به نوعی
باید خود را برای سال جدید و همچنین عید نوروز
آماده کنیم ،زیرا ما در این ایام بیشــترین تصادفات
جادهای را شاهد هستیم.
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حمایت از تولیدکننده
در گرو توسعه صادرات
این درحالی اســت کــه اتحادیــه تولیدکنندگان
کفــش تبریــز کمپیــن خوبــی جهــت حمایــت از
تولیدکننــده داخلی آغــاز کرده اما پرواضح اســت
که چنین تالشهایی در غیاب برنامهریزی مناســب
و تعییــن اســتراتژی کارا در درازمــدت تأثیر خود را
از دســت خواهند داد .جــا دارد صاحبــان صنایع
و تولیدکننــدگان بــا توجه به موقعیــت جغرافیایی
و شــرایط مناســب سیاســی موجود بیــن دولتها
نگاهی هم به بازار همســایههای شــمالی داشــته
باشــند .در طول ســال گذشــته چندین نمایشگاه و
همایش اقتصــادی بهمنظور معرفــی فرصتهای
ســرمایهگذاری با همکاری دســتگاههای دولتی در
باکو برگزار شــد که جای خالــی جامعه کفش ایران
در این رویدادها مشــهود بود .براســاس آمار رسمی
آذربایجان درحالحاضر ایرانیان بخش یا تمام سهام
 ۵۳۸شــرکت آذربایجانی که در حوزههای مختلف
اقتصاد این کشــور فعالیت دارند را در اختیار دارند.
از طرفــی حجــم ســرمایهگذاری ایــران در اقتصاد
آذربایجــان بالغ بــر دومیلیــارد و ۷۰۰میلیون دالر
اعالم شــده و حجم مبادالت اقتصادی بین دو کشور
در سال گذشــته میالدی با  ۷۰درصد افزایش از مرز
۳۰۰میلیــون دالر عبور کرده اســت .ارزش صادرات
آذربایجان به ایران در این مــدت کمتر از ۵۰میلیون
دالر بوده است .در این مدت آذربایجان در ردیف ۱۵
شریک برتر صادراتی ایران قرار داشته است.
*مسئول اقتصاد ایران
در خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان

ﺷﻨﺒﻪ

ﺧﺒﺮ

کولهگردی با مامان
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺻﻐﺮى

وقتی خانواده نمیگذارند تنهایی به ســفری متفاوت بروی ،وقتی دوستی
همراه و پایه برای ســفر با یک کوله نداری ،وقتــی برنامه زندگی و پول اجازه
سفر به مدلهای دیگه رو نمیده ،هی صدای جاده است که تو رو صدا میزنه،
بهتره به ذوق و اصرار مادرت برای اینکه همراهت بشه گوش کنی و بری عین
همه لوازمی که برای خــودت جور کردی رو برای مادرت هم جور کنی و دل
به جاده بدی!
مامان؛ زنی پنجاهوچند ســاله است که مثل همه زنان خانهدار ،کمردرد و
زانودرد داره اما ذوق این ســفر و همراهی ۱۰روزه کاری کرد که همه اینها کنار
برن و بتونه کولهای بزرگ و سنگین رو حمل کنه .قبل از سفر برنامه فیزیوتراپی
گذاشــت و یه مانتوی گشاد ،بلند و خنک دوخت و کولهاش رو خودش جمع
کرد .مامان تجربه ســفرهای خانوادگی و با ماشــین یا قطار رو داشت و غیر از
ایــن هیچ مدلی از فضای بیرون از خونه رو تجربه نکرده بود اما دیدن شــیراز
و ســاحل بوشــهر و همه نقاط جدیدی که تا به حال ندیده بود ،مامان رو به
همراهی با دخترش بیشتر ترغیب میکرد.
کولهگردی مدل نســبتا قدیمی در دنیا و مدلی جدید در ایران هســت که
هنوز خیلی از جوانها و ســایر گروههای اهل سفر با اون آشنا نشدن و یا هنوز
تجربش نکردند .مدلی از ســفر که با کمترین میزان وسایل و جمعکردنش در
یک کولهپشتی به راه میافتی و با یک مقصد نهایی ،باقی جزئیات رو در همون

مسیر سفر و شرایطی که پیش میاد تعیین و انتخاب میکنید .این مدل از سفر
نیاز به زمان بیشــتری داره چون اصال زمانبندی مشخصی نداره و باید دید چه
پیش میاد .مثال برنامهریزی من این بود که به جز شــیرازگردی و بوشهرگردی،
مناطقی مثل عسلویه و خارک هم که محل مأموریتهامون بود و مامان چشم
نگرانمون میشــد رو هم نشونش بدم .عســلویه به بهترین شکل جور شد و
مامان از نزدیک پاالیشــگاه و تأسیسات و فضای شــلوغ و بازار قدیمی »نخل
تقی« رو دید اما با اینکه یک روز بیشــتر در بوشهر موندیم اما هوای غبارآلود
نگذاشت برنامه رسیدن ما به جزیره خارک در زمان مشخص اجرا بشه و کلی
حالمون گرفته شد.
این اتفاقات یکدفعهای ،خاصیت سفر به مدل کولهگردی است و این شما
هســتید که باید این اتفاقات رو مدیریت و تبدیل به یک سوژه و فرصت جدید
کنید .یعنی مثال وقتی مجبورید بهخاطر رفتن به خارک ،یک روز بیشتر در بوشهر
بمانید راه میافتید به ســمت گوشههای دیدهنشده و قدیمی ساحل بوشهر و
به جایی به نام »ریشــهر« میرسید .ریشــهر قرنها قبل برای خودش شهر و
قلعهای بزرگ و اســکلهای دیدنی داشته که امروز جز نشانههای کوچکی از
آنها چیزی باقی نمانده و حاال تبدیل به ســاحل تفریحی مردم بوشــهر شده
اســت .دیدن خانه »ملک«» ،چند امامزاده قدیمی«» ،قبرستان انگلیسیها« و
مقبره شاعر معاصر »منوچهر آتشی« و درنهایت »موزه رئیسعلی دلواری« در

دلوار که هر کدام ماجراهای مفصلی داشتند.
از آنجایی که این مدل از سفر هنوز برای مردم جدید است ،دیدن دو خانم
که یکی سنوســال باالیی دارد و کوله سنگینی را حمل میکند برای خیلیها
ســؤالبرانگیز بود ،بههمیندلیل مامان در طول سفر دائم مورد سؤال و توجه
قــرار میگرفت و درســت بههمیندلیل بود که خیلیها ترجیح بیشــتری در
کمک و همراهی با ما داشتند .توی هر ماشین ،نونوایی ،پارک یا خانه معلم و
چادر هالل احمری که میرفتیم یا حتی توی کوچه و خیابونای شــیراز که پر
از گردشگره ،از مامان میپرســیدن که چطوری این مدلی اومدی سفر؟ کوله
سنگین نیست؟ دو تا خانوم؟ و بعد کلی ایشاال  -ماشاال و ایول و دمتون گرم و
از این حرفا داشتیم .باید گفت یهجورایی مامان تو اولین تجربه کولهگردی من
برکت سفرم شد و حضورش کلی برام اومد داشت.
همیــن نگاههای متفاوت در شــیراز که مملو از گردشــگر بود ،هم وجود
داشــت .مردم به ما و مخصوصا مامان با کولهها ســؤالوار نگاه میکردن و
گاهی حتی تعارف میزدند که اســتراحتی کنارشــان داشــته باشیم و چای
بخوریــم .دو روز مانــده به پایان ســال و در اوج روزهای خرید شــب عید و
حضور گردشــگران داخلی و خارجی به شیراز رسیدیم و خیابانهای منتهی
به حافظیه بسیار شــلوغ بود .جایی برای سپردن کولهها نبود ،پس باید روی
دوشمان میماند و همانطور مشغول عکسگرفتن میشدیم .وقتی از دروازه
قرآن میگذشــتیم و عکس میگرفتیم ،مسافران اتوبوس گردشگران خارجی
هم همزمان پیاده شــدند و یکی از آنها که زنی مسن بود جلو آمد و با لبخند
و بدون مقدمه با زبان خودش پرســید »شــما مادر و دختر هستید؟« سرم رو
تکون دادم و مامان هم به تبعیت از من سرش رو تکون داد .اون زن با حالتی
شگفتزده شروع به تعریف کرد و میگفت که کمتر دیده مادر و دختر با هم
کولهگردی کنن و بعد خواست که با هم عکس بگیریم.
کولهگردی این روزها برنامه ســفر جوانهای زیــادی در داخل و خارج از
کشورمون شده و فضای امن و مهموننواز شهرهای مختلف ایران به این نوع
از ســفر پروبال بیشتری میدهد .بسیاری از کولهگردها برنامه سفر را براساس
مرام و معرفت و همراهی رانندهها و مردمان مسیر سفر میگذارند و در عمل
بسیار بیشــتر از آنچه فکر میکردند مورد اســتقبال قرار گرفتهاند .نمونه این
میهماننوازی را بهخوبی میشــود در شهرهای مختلف بوشهر دید؛ وقتی به
گناوه رسیدیم قرار بود یکی از آشنایان نقاط دیدنی را به ما معرفی کند اما بعد
از گشــت و گذار در شهر و بازار و ساحلگردی ،برای رفتن به منزل خود اصرار
کرد و وقتی رســیدیم متوجه شدیم از قبل تدارک دیده است و آن شب یکي از
جذابترین قسمتهای سفر من و مامان بود.
کولهگری میتواند ســادهترین و شــیرینترین و البته ارزانترین شکل سفر
باشد که ارتباطات انسانی راهم بیشتر کند و به نظر میرسد باید بیشتر آن را به
جوانان ،خانوادهها و گروههای دوستانه توصیه کرد.

معرفی چند شهر برای سفر در نوروز

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎدهﻫﺎى دور
شــرق :عید و ســفر از هم جدا نمیشــوند؛ مردم که از
کار یکســاله خســته شــدهاند ،بهار را فصل آسایش و
استراحتکردن و ســفر میدانند .هرســال نزدیک عید
مقصد بیشــتر مردم مشخص اســت .شمال و شهرهای
بزرگ اولین انتخاب همه ما خواهد بود .دلیل این انتخاب
هم شــاید عدم اشــراف ما به جاذبههای عظیم طبیعی
کشــور و همچنین گریز از سفر پرخرج است .شاید همه
ایــن اتفاق ها برای این باشــد که ما ارزان ســفرکردن را
خوب یاد نگرفتهایم .انتخاب مسیرهای مختلف رسیدن
به مقصد و منتهینکردن همه راهها به پرواز ،اســتفاده
از قطــار و اتوبــوس برای رســیدن به مقصــد میتواند
کاهش چشمگیری در هزینههایتان داشته باشد .آن وقت
میتوانیــد زیباییهای بیحدوحصــر را تجربه کنید .در
ادامه به صورت نمونه درباره زیباییهای برخی استانها
سخن خواهیم گفت.
گشتهای دریایی خلیجفارس در استان بوشهر
دیدن آبــی بینظیر دریــای خلیج فــارس ،مردمی
میهماندوست و ساده و با محبت ،اماکن تاریخی غنی و
نخلستانهای پربار از جاذبه طبیعی و گردشگری استان
بوشهر است .به گفته سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری گردشگران و مسافران نوروزی
در ســفر به این بوشــهر میتوانند نوروزی پُرطراوت را با
گشــتهای دریایی خلیجفــارس در این اســتان تجربه
کنند .در راســتای اهــداف و برنامههای نــوروز متفاوت
 ۹۶در استان بوشــهر که در برنامهریزی میراث فرهنگی
و گردشــگری تعریف شــده ،یکی از موضوعات مهم در
برنامهریزیهای ما تأکید بر قابلیت ویژه گردشگری استان
یعنی گردشــگری دریایی با اســتفاده از ظرفیت بینظیر
و خدادادی خلیجفارس اســت کــه باید بهعنوان قطب
گردشــگری از آن اســتفاده کرد .بافت تاریخی بوشهر از
دیگر جاذبههای گردشگری استان است که در بخشهای
مختلــف آن ،ازجمله عمارتها و موزههــا ،برنامههای
آیینی و موسیقی اجرا میشود .پیروی تفاهمنامه مشترک
بین ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
کشــور و وزارت آموزشوپرورش مبنــی بر اجرای طرح
»دانشآموز ،همیار گردشــگر« ،بــا هماهنگی اداره کل
آموزشوپرورش اســتان ،همیاران گردشگر در ایام نوروز
بهعنوان راهنمایان گردشگری همکاری خواهند داشت.
شهرهای استان بوشهر به فاصلههای دو تا چهار ساعت
از یکدیگر قــرار دارند .موزه رئیســعلی دلــواری ،مبارز
بزرگ این اســتان که در شــهر دلوار قرار دارد ،گورستان
انگلیسیها که شهر بوشهر است ،نخلستانهای برازجان
و بندر زیبای گناوه و همچنین باقیمانده کاخ هخامنشی
چرخاب که در برازجان قرار دارد از جاذبههای این استان
است .در صورتی که دلتان بخواهد به بوشهر سفر کنید،
با احتســاب هزینههای هتل و گردش در شــهر ،جدا از
هزینه رسیدن به مقصد میتوانید با  ۴۰۰هزار تومان سه
روز در بوشهر گردش کنید .رستورانهای بینظیر بوشهر
را فراموش نکنید و حتما خوردن قیمه بوشــهری را در
برنامههایتان قرار دهید.
اســتقبال از مسافران نوروزی در اســتان سمنان با
برنامههاینوین
کویر ،جنگل ،مناطق خشک و بیابانی ،مناطق سرسبز
و جمیع اضداد طبیعت را یکجا میتوان در مسافتی به
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ابعاد  ۲۰کیلومتر مربع در اســتان سمنان مشاهده کرد.
طبیعت بکر و دســتنخورده استان ســمنان به تنهایی
در شهرســتانهای این اســتان نیز جالب توجه اســت،
بهطوریکه با سفر به شهر سمنان و سپس به شهمیرزاد
و مهدیشــهر میتوان تجربه دو آب و هوای متفاوت را با
طی کمتر از  ۲۰کیلومتر داشــت .در شهرستان شاهرود
نیز که »جنگل ابــر« آن زبانزد همه اســت ،میتوان در
مناطق رضاآباد و خارتوران ،طی مسیر در مناطق کویری
را تجربه کرد .مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری و دبیر ســتاد اجرائی خدماتسفر سمنان نیز
با اشــاره به اینکه تکنولوژی به کمک گردشــگری آمده،
گفت» :این اســتان با برنامههای جدید ،ازجمله عرضه
اینترنت رایــگان و نرمافزار جامع گردشــگری اســتان،
بهاســتقبال مسافران و گردشــگران نوروزی میرود۲۰ .
نقطه این اســتان زیر چتر وایفای رایگان ویژه عید نوروز
 ۹۶قرار گرفتهاند و ازطریق »نرمافزار جامع گردشــگری
استان سمنان« به مسافران و گردشگران خدماتی مانند
نقشه و بروشور عرضه میشــود« .استان سمنان دارای
بیش از هزار اثر تاریخی شناساییشــده است که  ۷۱۸اثر
از این تعداد در فهرســت آثار ملی بهثبت رسیده است.
اگر در نوروز مقصد ســفرتان جنگل ابر باشد ،پیشنهاد ما
انتخاب تورهای مســافرتی زمینی به این جنگل بینظیر
اســت و برای یک ســفر دوروزه با اتوبوس به جنگل ابر
با احتســاب هزینههای خورد و خوراک که به عهده تور
انتخابی شماست ،پرداخت مبلغ  ۱۵۰هزار تومان کفایت
خواهد کرد.
کرمانشاه،سرزمینکوهستانهایپرغرور
کرمانشــاه یکی از مقاصد گردشگری بســیار زیبا در
ایران اســت که هنوز چندانکه باید دیده نشــده است.
این روزها شــهرت بیستون را کرمانشــاه میبرد .خوردن
دندهکبــاب اصل کرمانشــاهی در حاشــیه دریاچه ،پای
کتیبه بیســتون ،در ایام بهاری میتواند خاطرهساز باشد.
این استان دیدنیهای کمتر شناختهای هم دارد که شاید
زیباتر از بیســتون و پُرشــورتر از عشــق فرهاد به شیرین
باشند .نمونهاش شهر قصر شــیرین است ،شهری که با
نخلستانهایش که پشت یک کوه بلند واقع شده ،یادآور
سالها مقاومت مردمان این دیار در دفاعمقدس است .در
سالهای اخیر هم این شهر مقصد گردشگری راهیان نور
شــده است .اما شاید در این میان منطقه زیبای »داالهو«
جزء مرموزترین مناطق گردشگری استان کرمانشاه باشد.
داالهو منطقهای اســت سرســبز با آبهای خروشــان.
طبیعتی بینظیر دارد .مردمانش خونگرماند و برخوردار
از فرهنگی غنی .این منطقه همــراه با دهها اثر تاریخی
و باســتانی مجموعهای کمنظیر برای گردشگری فراهم
کرده اســت .زیباترین بخش منطقه داالهــو »ریجاب«
یا ،بهگویــش محلی» ،ریژآو« اســت :چشمهســاران و
رودخانههای پــرآب و زالل در کنار گلهای رنگارنگ در
کوهستانی سرســبز که نامش در گویش محلی »ریزش
آب« معنی میدهد ،چون ریزش آب در این منطقه بسیار
است .یکی از دیدنیها در منطقه داالهو دره »سرخهلیزه«
است که آثاری از عصر ساســانیان در آن دیده میشود.
این دره در ۲۵کیلومتری شــهر ســرپلذهاب واقع شده
اســت .در کنار این دره» ،قلعه ساســانیان« قرار دارد که
در نوع خود در ایران بینظیر است ،اما کمتر شناختهشده

هشدار نسبت به ماهیهای قرمز
ناسالم
 ایســنا :یک فعال محیط زیســت ضمن بررسی
ابعــاد اقتصادی ،تاریخــی و بهداشــتی ماهیهای
قرمز ،گفت :قبل از خرید ماهی قرمز از ســالمت آنها
مطمئن شوید .حســین عبیریگلپایگانی اظهار کرد:
چندســالی است که پیش از آغاز ســال نو ،موضوع
ماهی سفره هفتســین به یکی از بحثبرانگیزترین
موضوعات زیســتمحیطی در میــان فعاالن محیط
زیست تبدیل شــده اســت .عبیریگلپایگانی با بیان
اینکــه برخی فعاالن محیط زیســت مخالف حضور
تنگ ماهی در ســفره هفتســین بــه بحث تاریخی
این موضوع اشاره میکنند ،گفت :این فعاالن اعتقاد
دارنــد تا صد ســال پیش در عید نــوروز اصال ماهی
قرمز سر سفره هفتســین ایرانیان جای نداشت .به
گفته عبیریگلپایگانی ،بررسیها نشان میدهد فقط
در کشــور چین مردم در مراســم عید کشور خود از
ماهی قرمز اســتفاده و در پایان مراســم عید نیز این
ماهیهای کوچک را در آبهای روان رها میکردند،
ولی از حدود  ۸۰سال پیش همزمان با ورود چای از
چین به کشور ایران در جشنهای نوروزی که یکی از
اعیاد مخصوص ایرانیان است ،استفاده از ماهی قرمز
نیز شایع شده اســت .این فعال حوزه محیط زیست
در ادامه به ابعاد بهداشــتی ماهی قرمز پرداخت و
گفت :ممکن است هنگام تکثیر و پروش ماهیهای
قرمز از آبهای آلوده و غیربهداشــتی استفاده شود
که عامــل انتقــال بیماریهای ویروســی ،انگلی یا
باکتریایي باشند یا هنگامی که زمان پرورش ماهیها
کامل شــد و باید برای فروش جابهجا شوند ،هنگام
حملونقل و فروش به بدن ماهی ضربه زده شود که
موجب مجروحشــدن ماهی شود که در این صورت
بهلحاظ بهداشــتی مشکالتی وجود دارد .وی افزود:
ماهیهــای قرمز کنار خیابان به علت اینکه یا در آب
کلردار قرار گرفتهاند یا بر اثر ضربههای غیرعادی که
هنگام جابهجایي و جداکردن آنها به بدنشــان وارد
میشــود ،اکثرا سکته زده میشوند ،همچنین ریختن
مواد غذایی چرب به درون تنگ ماهی یا اســتفاده از
آب کلردار هنگام تعویض آب ماهی و بازی و تماس
کودکان با این ماهیها درست نیست و به خانوادهها
توصیه میشــود هنگام خرید ماهیهای قرمز سفره
هفتسین از سالمبودن آنها اطمینان حاصل کنند.

افزایش ۲۰درصدی سفرها

است .از دیگر مناطق بسیار زیبا در نزدیکی داالهو ،طاق
»گرا«ست؛ این طاق از سالمترین آثار باستانی ایران است
که آن هم کمتر دیده شــده ،اما چشــم هر گردشــگری
را بــه خود خیــره خواهد کرد .البته دیدنیهای اســتان
کرمانشــاه به اینجا ختم نمیشود .اگر به سمت غرب و
مرز برویم ،وارد منطقه »اورامانات« میشــویم؛ کوههای
سربهفلککشــیده اورامان پناهگاِه طبیعی روســتاهای
پلکانی است که معماری سنگچین آنها بینظیر است.
رودخانه سیروان در پیچاپیچ کوهستان جاری شده است
و روســتاهای مختلفی در حاشیه آن شکل گرفتهاند که
هر کدامشــان بهتنهایــی یک جاذبه عمده گردشــگری
هستند ،روستاهایی ازجمله نودشه ،شرکان ،سرپیر ،کاله،
رودبر ،بلبر ،ژیوار ،ناو ،نوین! البته اگر گذرتان به کرمانشاه
افتاد حتما ســری به مسجد شــافعیهای این شهر زیبا
بزنید .هزینه ســفر هوایی دوروزه به کرمانشاه با انتخاب
هتلهای ارزانقیمت برای دو شب یک خانواده سهنفره
حداقل  ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
یزد دیار شگفتیها و بادگیرها
یزد یک موزه زنده از معماری اســت که چشــم هر
گردشــگر و مســافری را به خود خیره میکند .شهری با
معماری باشکوه مساجدش که در میان بادگیرها و قنات
احاطه شــدهاند .یزد یکی از بهترین شــهرهای خشــتی
جهان اســت کــه آن را میتوان یکی از درخشــانترین
میراثهــای فرهنگــی در ادوار مختلــف تاریخی ایران
دانست .شهری که چشمانداز بادگیرهایش در خاطرهها
میماند .مسجد جامع کبیر یزد ،مجموعه امیر چخماق،
بقعه دوازده امام ،زندان اســکندر ،مجموعه حمام خان
و بــازار خان ،خانه الریها ،موزه آینه و روشــنایی ،همه
اینهــا در کنار خانههــای قدیمی و تاریخی یــزد و بازار
سرپوشــیدهاش میتوانند ساعتها شــما را با خود به
اعماق تاریخ مردمان آن ســرزمین ببرند .در شــهرهای
کویری استان یزد قناتها حکم شریانهای حیاتی زندگی
را دارند .قناتهایی که هزاران سال پیش تمدنی بزرگ را
در دل کویر بنا نهادهاند .این روزها مهندسی شگفتانگیز
آن مســحورکننده اســت .قناتهای زیبای شهر اردکان

نمونهای بیبدیل از مهندسی آب در هزاران سال گذشته
بود .در ســفر به یزد حتما ســری به باغ دولتآباد بزنید
تــا ببینید چگونه اراده انســانها میتوانــد در دل کویر
سرســبزی به بار بیاورد .این باغ یکی از باغهای معروف
ایرانی اســت که در زمان محمدتقی خان )دوره زندیه(
طراحی و ساخته شــده است .این باغ از قناتی به همین
نام مشروب میشود و جریان آب در باغ ،استخوانبندی
طراحــی آن را تشــکیل میدهد .این بــاغ الگویی برای
تمام یزدیهای مهاجر به دیگر شــهرهای ایران شــد تا
بعدها باغهای مشــابهای را طراحی کننــد .در این بین
شــاید یکی از شــگفتانگیزترین جاذبههای گردشگری
اســتان یزد ،زیارتگاه پیر َچک َچک یا چکچکو اســت که
یکی از اماکن مهم زرتشــتیان محســوب میشــود .این
زیارتگاه که زرتشــتیان به آن پیرسبز نیز میگویند ،نزدیک
شهرســتان اردکان در کوههــای میــان اردکان و انجیره
قــرار دارد .ایــن بنای تاریخی به دلیــل موقعیت خاص
جغرافیاییاش شگفتانگیز اســت .ناگهان در دل کویر
بیآب و علف کوهســتانی سرســبز با چشــمهای زالل
میبینید .پیرچکچک محلی است که در آن آب و آتش
و کوهســتان و باد با هم پیوند خوردهانــد .در باالی این
کوهستان چشمهای وجود دارد که در پای آن آتشهای
مقدس همواره روشــن است و چشمانداز وسیعی دارد.
در دامنه کوه اقامتگاههایی ســاخته شــده کــه به آنها
»خیله« میگوینــد .در داخل یکــی از اتاقها چاهی به
ژرفای بیش از  ۵۰متر وجود دارد .نمیشود به یزد رفت
و میهمان خانههای تاریخیاش نشــد ،به شما پیشنهاد
میکنیم در سفر به یزد حتما سری به کاروانسراهایی که
تبدیل به مســافرخانه شدهاند بزنید .برای یک شب سفر
به یزد حداقل به  ۲۰۰هزار تومان نیاز خواهید داشت.
سفرکردن ،عنصر جداناشدنی نوروز است ،میشود با
هزینههای کمتر سفر کرد ،از قطار و اتوبوس برای رسیدن
به مقصد اســتفاده کرد و خوش گذراند .خوشگذرانی
به شــیوهای که بعد از تمامشدن عید اضطراب روزهای
بیپولی فروردین به ســراغمان نیاید ،قطعا دلنشــینتر
خواهد بود .عیدتان مبارک.

 مهر :رئیــس پلیــس راه راهور ناجــا از افزایش
۲۰درصــدی ســفرها در مقایســه با مدت مشــابه
سال گذشــته و کشتهشــدن  ۵۰نفر از هموطنان در
تصادفات جادهای در  ۴۸ســاعت گذشــته خبر داد.
سردار محمدحســین حمیدی با اشــاره به افزایش
 ۲۰درصــدی ترددهــا از آغاز طرح نــوروزی تاکنون
در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشــته گفت :به
علت توزیع ســفرها با هیچگونه گره ترافیکی روبهرو
نبودهایــم و ترافیــک در جادهها ،پرحجــم اما روان
است .وی با اشاره به اینکه در  ۴۸ساعت گذشته ۵۰
نفر کشته و  ۴۰۰نفر نیز در تصادفات جادهای مجروح
شــدند ،افزود :خســتگی ،خوابآلودگی ،ســبقت و
سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ از علل اصلی این
تصادفات بوده اســت .رئیس پلیسراه راهور ناجا با
اشاره به اینکه خستگی و خوابآلودگی در تعطیالت
نــوروز عامل  ۴۰درصــد تصادفات اســت ،افزود :با
وجود اینکه امسال تعطیالت نوروزی زودتر آغاز شد
و رانندگان زمان مناسبی برای سفر داشتند ،متأسفانه
برخی رانندگان با عجله و شتاب تصادفات مرگباری
را رقــم زدنــد .وی خــط قرمــز پلیــس را تخلفات
حادثهساز بهویژه سبقت و سرعت غیرمجاز و انحراف
به چپ و راست عنوان کرد و گفت :تجهیزات کنترلی
و دوربینهای هوشــمند پلیس در مقایســه با نوروز
سال گذشــته افزایش یافته اســت و تالش میکنیم
رفتارهای پرخطر رانندگان بهطور جدی رصد شده و
با متخلفان برخورد شود .سردار حمیدی با اشاره به
اینکه برابر ابالغ صورتگرفته توقیف  ۷۲ســاعته ،در
انتظار خودروی رانندگان پرخطر است ،گفت :نمرات
منفی و جریمه  ۲۰۰تــا ۴۰۰هزارتومانی نیز در انتظار
اینگونه رانندگان اســت .به گفتــه رئیس پلیسراه
راهور ناجا ،توزیع ســفرها تاکنون بهگونهای بوده که
حتی محورهای کوهســتانی مانند کــرج  -چالوس
گرچه روز گذشته پیشبینی برای یکطرفهشدن آنها
صورت گرفته بود ،اما هیچگونه محدودیت ترافیکی
در آنها اعمال نشد.

Ä«ZÀ»ÊÆ³M
{½Y|¿Z»½ZfYÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{YY³Ä«ZÀ»ÃZ´f

)نوب
ت
د
و
م(

موضوع مناقصه :ساخت ،نصب ،نگهداری و بهرهبرداری از  ۵دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران
نوع مناقصه :یک مرحله عمومی
مهلت دریافت اسناد :تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
مهلت ارسال اسناد :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
زمان و محل قرائت پیشنهادات :روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ساعت  ۹صبح -در اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران
محل دریافت و برگشــت اسناد :مازندران -ساری -خیابان انقالب -روبروی اســتانداری -اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران -اداره منابع انسانی
پشتیبانی و رفاه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :تضمین شرکت در مناقصه برای هر پل  ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر )حداقل سه ماه
اعتبار( و یا واریز به حساب سیبای بانک ملی به شماره  ۲۱۷۶۳۷۵۰۰۴۰۰۲به نام حساب اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران ارائه گردد.
برای کســب اطالعات بیشتر متقاضیان میتوانند به ســایت مزایده واگذاری الکترونیکی  http://iets.mporg.irمراجعه یا با شماره  ۰۱۱-۳۳۳۲۶۰۰۲-۷اداره بازرگانی و
سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.
½Y|¿Z»½ZfYÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{YÖ»Â¼]YÁ

