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اختصاص 280 میلیارد تومان برای احیای میدان توپخانه شیراز شیراز- خبرنگارقدس: رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز گفت: 280 میلیارد تومان برای پروژه احیای میدان 
توپخانه شیراز اختصاص می یابد. ابراهیم شعرا گفت: حرکتی برای ایجاد ظرفیت در پارک ها در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: رشدی نسبت به سال قبل نداشتیم و یک هزار میلیارد تومان از سه هزار میلیارد 

تومان مصوب شورا محقق شده که رکود ساخت و ساز و برخی مسایل از قبیل تحریم ها از علل آن بوده است.

 پرونده گردشگری  
مازندران  میزبان 12میلیون گردشگر نوروزی

مازندران  احمدی    ساری/ حسین 
قطب  طبیعت  گردی،  بخش  در  که 
می رود،  شمار  به  کشور  گردشگری 
نوروز پذیرای حدود  ایام  همه ساله در 

12میلیون گردشگر است.
اقامتی  مکان های  مواصالتی ،  راه های 
پاسخگوی  مازندران  رفاهی  امکانات  و 
این شمار سفر نیست، ولی گریزی جز 

مدیریت نمی ماند.
ریزی  برنامه  به  نیاز  نیست،  کار  چاره  تنها  گردشگری،  بیمار  صنعت  درمان 

هوشمندانه برای درآمدزایی از این حضور میلیونی داریم.
 

 فرهنگ سفر با تورهای گردشگری ضعیف است
در این ارتباط مدیرکل میراث گردشگری مازندران ، فرهنگ سفر در قالب تورهای 
گردشگری را در کشور ضعیف و کمرنگ توصیف می کند و می گوید: سفر با تور 
موجب می شود تا هزینه ها و ترافیک کاهش یابد و استفاده مطلوبی از زمان شود.

تعریف  و  برگزاری  در  می افزاید:  ما  با خبرنگار  وگو  در گفت  نیا  بزرگ  دالور 
مسیرهای گردشگری باید ذائقه مخاطب را شناخت و جغرافیای فرهنگی نیز باید 

در تورها مورد توجه قرار گرفته تا تبادل مؤثری در سفرها شکل گیرد.
وی ظرفیت اقامتگاه های مازندران را 770 هزار نفر شب اقامت عنوان می کند 
و یادآور می شود: میزان تخت اقامتگاه های مازندران نسبت به سال گذشته پنج 

درصد افزایش یافته است.
نمایشگاه   15 اینکه  به  اشاره  با  مازندران  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد   دبیر 
صنایع دستی در استان برپا خواهد شد ، تصریح می کند: 12 موزه استان مازندران 

در ایام تعطیالت آماده میزبانی از مسافرین است.
 

 411 مدرسه میزبان مسافران
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران نیز از میزبانی 411 مدرسه 

با سه هزار و 460 کالس درس در نوروز امسال خبر می دهد.
مازندران  به  اجرایی سفر  بهداشتی و سالمت ستاد  جانشین کمیته خدمات 
می گوید: ازآمبوالنس های اورژانس تهران برای خدمات دهی به مسافران نوروزی 

در مازندران استفاده می شود.

مسؤوالن در گفت وگو با قدس اعالم کردند 
یزد آماده خوشامدگویی به میهمانان نوروزی 

استان  دینی    شرف  سمیه  یزد/   
تاریخی یزد یکی از مهم ترین مقصدهای 
و  است  خارجی   و  داخلی  گردشگران 
مسؤوالن استانی در تکاپوی استقبال از 

میهمانان نوروزی هستند. 
در این خصوص مدیر کل میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري استان یزد از 
آمادگي 131مجموعه اقامتی استان براي 
پذیرایي از میهمانان نوروزی خبر داد و گفت: از سوی مسؤوالن استان، سال 95 به 
عنوان »سال خوشامد به یزد« نامگذاري شده و هتل ها به عنوان یکی از مهم ترین 

ارکان گردشگری در انتظار ورود گردشگران هستند.
سید محمد رستگاری فرماندار مهریز هم در این خصوص از راه اندازی تور داخلی 
گردشگری برای مسافران در بهار امسال در این شهرستان خبر داد که با همکاری 
دستگاه های مختلف برای بازدید گردشگران از آثار تاریخی و فرهنگی پیش بینی 

شده است.
مجاهد کرباسی دبیر ستاد نوروزی شهرستان ابرکوه هم گفت: برای استقبال از 
مسافران نوروزی از ورودی شهر ابرکوه از استان فارس، بازارچه نوروزی و کیوسک 
اطالع رسانی در مجاورت یخچال خشتی و همچنین کمپ هایی از مسیر جاده 

یزد به ابرکوه )فیض آباد( مستقر خواهد شد. 
تفریحی،  اماکن  سازی  آماده  از  هم  بافق  فرماندار  مقدم  مهدی طالیی  سید 
گردشگری و اقامتی ویژه مسافران و گردشگران نوروزی در این شهرستان خبرداد.  
محمود زارع رشکوییه فرماندار تفت نیز در این زمینه گفت: تفت به عنوان شهر 
نمونه گردشگري در کشور باید به نحو شایسته اي به مسافران و گردشگران 
نوروزي معرفي شود تا همه مسافران به سفیراني براي معرفي قابلیت هاي عظیم 

شهرستان بدل شوند.
فرماندار اردکان هم با اشاره به آمادگی برای پذیرایی از گردشگران نوروزی گفت: 
اردکان پهناورترین شهرستان استان است و باید نهایت استفاده را از ظرفیت های 
گردشگری موجود ببریم، زیرا سه مسیر ورودی استان یزد در محورهای تهران، 

چوپانان و طبس به یزد از اردکان می گذرد.
محمدزاده رحمانی فرماندار خاتم هم با اشاره به  جاذبه های تاریخی و طبیعی 
شهرستان خاتم گفت: در ایام نوروز اطلس گردشگری این شهرستان به تصویر 

کشیده می شود تا جایگاه آن به عنوان محور گردشگری استان تقویت شود.

ظرفیت های دیار آبشارهای هفتگانه ناشناخته مانده است
لرستان معبری برای گردشگران!

 خرم آباد/ زهرا عزیزپوریان   آوازه 
پل های لرستان یا آبشارهای هفتگانه آن 
را کمتر کسی است که نشنیده باشد. 
لرستان یکی از ثروتمندترین استان های 
کشــور با ظرفیت های منحصر به فرد 
غیرفلــزی،  و  فلزی  معادن  زمینه  در 
طبیعــی،  گردشــگری،  جاذبه های 

کشــاورزی و... است. 
اما این استان به رغم دارا بودن ظرفیت های باالی گردشگری طبیعی، تاریخی، 
سالمت و کشاورزی از نظر ضعف های زیرساختی تاکنون نتوانسته آن چنان که 

شایسته است، در این حوزه موفق عمل کند. 
به ظرفیت های  اشاره  با  با قدس  آبادی در گفت وگو  از شهروندان خرم  یکی 
گردشگری لرستان می گوید: به بسیاری از استان های کشور سفر کرده ام، اما مانند 
ظرفیت های طبیعی گردشگری لرستان کمتر دیده ام که متأسفانه این بخش 
مغفول مانده است. شایسته نیست، استانی با این طبیعت و جاذبه در حوزه 

گردشگری در زمینه جذب گردشگر حرفی برای گفتن نداشته باشد!
بر  افزون  تا  بکنند  بیشتر  توجه  بخش  این  به  باید  مسؤوالن  می افزاید:  وی 

اشتغالزایی، درآمد خوبی نیز از جذب گردشگر نصیب استان شود.
استاندار لرستان هم با اشاره به ظرفیت های صنعت گردشگری اســتان می گوید: 
لرســتان پایتخت پل های تاریخی ایران است، سرزمین پل هایی همچون پل های 

کشــکان، شــاپوری، کلهر و شکسته.
هوشنگ بازوند با بیان اینکه لرستان با داشتن ظرفیت های بی نظیر می تواند به 
بهشتی برای سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود، می افزاید: 
تاکنون نتوانســته ایم از ایــن ظرفیت ها بخوبی اســتفاده کنیم؛ زیرا لرســتان 

به جای مقصد گردشگری، معبری برای گردشــگران بوده اســت. 
وی با تأکید بر ضعف های زیرساختی گردشگری در استان اظهار داشت: نخستین 
گام برای توسعه گردشگری استان اصالح و توســعه زیرســاخت های صنعت 
گردشگری است. وی می گوید: سرمایه گذاران می توانند با به بالفعل درآوردن 
ظرفیت های بالقوه استان، گامی مهم در راستای ارتقای جایگاه صنعت گردشگری 
بردارند. استاندار همچنین با اشاره به ظرفیت های لرستان در بخش گردشگری 
سالمت همچون وجود انواع گیاهان دارویی، چشمه های آب گرم و گوگردی 
می گوید: متأسفانه به رغم این همه ظرفیت، لرستان هنوز رشد مطلوبی در این 
زمینه نداشته است. وی، پروژه های پارک مینیاتوری و پل های لرستان و ساخت 

تله کابین دریاچه گهر را از جمله برنامه های جذب گردشگر استان برشمرد.
مهدی بهاروند، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز می گوید: لرستان به لحاظ دارا 
بودن جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی در وضعیت مناسبی در سطح کشور 
قرار دارد، به طوری که بیش از پنج هزار اثر تاریخی در این استان شناسایی و بیش 

از دو هزار و 300 اثر ثبت ملی شده اند.

اماکن بین راهی ایالم تجهیز شوند
  ایالم/ خبرنگار قدس  معاون عمرانی استاندار ایالم گفت: تجهیز اماکن بین 
راهی از جمله مجتمع ها، مساجد، و راهدارخانه ها باید در دستور کار مسؤوالن 

کمیسیون ایمنی راه های استان ایالم برای نوروز 95 قرار گیرد.
به  خدمات  ارایه  برای  هم اکنون  از  ایالم  ادارات  اینکه  بیان  با  پوالدی  شاپور 
گردشگران نوروزی آماده هستند، اظهارداشت: امیدوارم، با آمادگی همه جانبه و 
همراهی مردم شاهد باشیم که در استان تصادفات منجر به فوت ثبت نشود و به 

استانداردهای کشوری نزدیک تر شویم.
وی با اشاره به اینکه رعایت استاندارد سازی در ایجاد دست اندازها، ساماندهی 
چادرهای بین راهی از جمله در مسیر ایالم - سرابله و... ضروری است، افزود: 
نصب دوربین های ثبت سرعت در مسیرهای پرحادثه استان، ضروری است و 

دستگاه های ذی ربط بایستی نسبت به نصب این تجهیزات سریعاً اقدام کنند.

گزارش های جیبی

َخله َخله ِخش بیَمونی
ِشِمه َقِدم، ِمه َچِش َسر

بفرمایید پیاله ای آش شمالی و 
بشقابی برنج و ماهی دریا

اگر گوش هم نخوابانید، باز صدای مازندران از 
محور کندوان و هراز و فیروزکوه و راه ریلی 
و هوایی اش به گوش می رسد که: »َخله َخله 

ِخش بَیمونی، ِشِمه َقِدم، ِمه َچِش َسر«.
این خاک بی ریا و عاشق، هر مسافری را عزیز 
می دارد. اول با سالم و لبخند و بعد با دریا و 

جنگل و روشنایی و دشت و کوهش. 
استانی که به محض ورود، به شنیدن لَلِوا و 
کمانچه و ُسرنا دعوت تان می کند تا خستگی 
سفر از تن تان بیرون شود، به پیاله ای آش 

شمالی و بشقابی برنج و ماهی دریا. 
آن وقت برای کنارِ چای بهارنارنج تان، چند 
کلوچه محلی داغ می آورد که باهم گپ بزنید. 

که شما از دیارتان بگویید و او هم... 
برایتان بگوید که کرانه جنوبی خزر میهمانان 
با فرهنگش را بسیار دوست می دارد و اکرام 
می کند و از صمیم قلب برایشان می خواهد که 

»الهی خارخار بِئینی و بُورین «.
و  می آورد  جای  به  را  نوازی  میهمان  رسم 
می گوید: »به دیار نیما یوشیج و امیر پازواری 
نوری  اهلل  فضل  شیخ  و  کشوری  احمد  و 
و  رامسر  به  آمدید،  خوش  آمدید.«  خوش 
تنکابن و چالوس و ساری و نوشهر و قائمشهر 
زارهای  بیشه  و  جلگه ها  به  محمودآباد...  و 
سرزمین من.  » ِشِمه فِدا. اَِمه دیار رِ شه دیاِر 
و  معتدل  هوای  شما  به  من  بَدونین«.  واری 
مرطوب می دهم و تماشای کوهستان و برف 
و سبزه زار. قله دماوندی که می شود، ساعت ها 
به اُبُهت و جاودانگی اش زل زد و در آفاق و 
انفسش سیر کرد. من عروسک و مربای تمشک 
اکسیژن  و  و سبد حصیری سوغات می دهم 
را  را زیر و رو کند. شما  خالصی که حالتان 
می برم به روستاهای بکر با محیط شورانگیز و 

لبنیات سنتی و صدای پرندگان مهاجر.
... در عوض؛ مثل »ِمن که ِشمه دور ِگرِدمبه« ، 
را  درختان  که  باشید  وفایی  با   مسافران 
درمی یابند. شاخ و برگ جنگل ها را. ساحل را. 
بر شعله های آتش دورهمی شان آب می ریزند 

و زباله هایشان را در بهشت جا نمی گذارند.
همان گردشگران نازنینی که هوس نمی کنند،  
در دِل زمین های سبِز من، تخم ویال بکارند و 
به خودشان اجازه بدهند که شمال را از این 
اندازه ای که هست، کوچک تر و سنگی تر و 

سیمانی تر کنند.

دلنوشته

 رشــت/ مریــم غالم پــور   
می خواهیم روزبازارها و بازارهای روز 
استان گیالن را به شما معرفی کنیم 
تا اگر احیانــاً گذرتان به این مناطق 
افتاد از ایــن بازارها دیدن کنید که 
»هم فال است و هم تماشا«. برخی از 
این روز بازارها قدمت طوالنی دارند.
بازارهای هفتگی در گیالن از دیرباز تا 
امروز از اهمیت خاصی برخوردار بوده 
است. این بازارها، محلی برای تبادل 
کاال، فروش محصوالت روســتایی و 
صنایع دستی و خرید کاالهای شهر 
برای رفع نیاز است. دیدن این بازارها 
هنوز هــم خالی از لطف نیســتند. 
نکته  قابل توجه دیگر این اســت که 
بازارهای هفتگــی محلی می توانند 
انگیزه ای برای جذب گردشگران به 

شمار روند.
شمار زیادی از مردم استان سرسبز 
برای  جوانان  بخصوص  و  گیالن 
در  درآمد  کسب  و  زندگی  گذران 
کار  به  مشغول  هفتگی  بازارهای 
هستند. آنان محصوالت بومی خود 
و  می آورند  بازار  به  فروش  برای  را 
تره بار  و  میوه  میادین  از  نیز  گاهی 
خریداری  را  خود  نظر  مورد  اقالم 
می کنند و در این بازارها به فروش 
می رسانند به عبارتی فروشندگی در 
بازارهای هفتگی شغل دوم بسیاری 

از گیالنیان است.
برخی از فروشندگان زن با لباس های 

حاضر  بازار  در  فروش  برای  محلی 
می شوند و این موضوع منظره زیبایی 

از سنت های استان را ایجاد می کند.
بازارهای  مهم  امتیازهای  دیگر  از 
بهای  داشتن  نگه  متعادل  هفتگی 
اجناس، کاالها و جلوگیری از افزایش 
این  البته  قیمت هاست؛  نامتناسب 
نشده  لحاظ  بازارها  همه  در  امتیاز 
و نمی شود. این بازارها، محلی برای 
دید و بازدید دوستان و آشنایان نیز 
هست، زیرا بیشتر مردم برای خرید 

به بازارهای هفتگی می روند.
بازارهای  در  که  نشاطی  و  شور 
می  خورد،  چشم  به  گیالن  محلی 
خود حدیث زندگی است. صبح زود 
می آیند  بازار  محل  به  فروشندگان 
هر  می کنند.  پهن  را  بساطشان  و 
که زودتر بیاید جای بهتری خواهد 
داشت. در اکثر نقاطی که بازارهای 
مردم،  برپاست،  آن  در  هفتگی 
هفتگی خرید می کنند، زیرا قیمت 
محصوالتی که در آن بازارها عرضه 
پایین تر  مغازه ها  نسبت  به  می شود 
بازارها قدمتی هزار ساله  است. این 

دارند.
پرتقال،  قبیل  از  محلی  محصوالت 
گالبی های  خرمالو،  ازگیل،  به، 
نارنگی و مواد غذایی  محلی)خوج(، 
پنیر،  ماهی شور،  تازه،  ماهی  مانند 
ماست، دوغ، ترشیجات و پوشاک به 
همراه وسایل خانگی و ابزار کشاورزی، 

وسایل زینتی و هزار و یک محصول 
گیالن  هفتگی  بازارهای  در  دیگر 
بازارها،  از  برخی  در  می شود.  یافت 
از قبیل گاو، گوسفند و  فروش دام 
اسب نیز متداول است، به طوری که 
بازار فروش دام همیشه از بخش های 
بازار  پردرآمد  و  پرطرفدار  و  شلوغ 
افزایش راه ها و  با وجود  بوده است. 
این  ارتباطی  شبکه های  گسترش 
و  اقتصادی  عرصه  در  هنوز  بازارها 
را  اجتماعی جاذبه های سنتی خود 

حفظ کرده اند به طوری که می توان 
آن ها را از جمله جاذبه های توریستی 

برای استان گیالن برشمرد.
روزهای  در  بازارها  این  اکنون  هم 
بازار  جمعه  تا  بازار  شنبه  از  هفته 
به شمار شهرها و بخش ها و حتی 
دهستان ها و مناطق مختلف برگزار 
انواع  بازارها  این  در  که  می شود 
بومی،  تولیدکنندگان  محصوالت 
عرضه می گردد که رونق این تولیدات 
بر جذابیت این بازارها می افزاید؛ آنچه 

این بازارها را از بازارهای استان های 
دیگر ایران متمایز می کند نوع کاالها 
خود  توسط  که  است  تولیداتی  و 
روستاییان تولید و با قیمت مناسب 

در معرض فروش گذاشته می شوند.
با احترام از همه گردشگران با ذوق 
ایرانی دعوت می کنیم تا در گذر از 
سری  حتماً  گیالن  سرسبز  استان 
بزنند و  بازار های محلی  این  به  هم 
این  خاص  جاذبه های  و  موهبت  از 

بازار ها نهایت لذت را ببرند.

گردشگران نوروزی بخوانند

رونق زندگی در بازارهای محلی گیالن

گیالن محور و کانون گردشگری کشوراثرات شفا بخش چشمه آب معدنی زاخونی در گیالن
چشمه آب معدنی   رشت/ مهرناز زمین افشان  

زاخونی در گیالن اثرات شفا بخشی دارد.
مهم ترین  از  یکی  زاخونی،  علی  معدنی  آب  چشمه 
استان گیالن است که در  چشمه های آب معدنی در 
منطقه ماسوله واقع شده است. این چشمه کمی باالتر 
از بازار ماسوله قرار دارد و آب چشمه دارای بی کربنات 
است که در رفع ناراحتی های جهاز هاضمه تأثیرگذار 
است. البته از این آب برای آشامیدن هم استفاده می شود.
رود خلشتربا  کنار  در  ماسوله  در شهرک  این چشمه 
)ماسوله رودخان( قرار دارد. آب چشمه، مواد آهنی فراوان 

و طعمی تلخ دارد و رنگ آب هم در طول مسیر آن تا 
»ماسوله رودخان« نارنجی است.

این چشمه در مجاورت یک معدن آهن قرار دارد که در 
زمان گذشته فعال بوده است. 

میزان آبدهي آب چشمه یک لیتر در ثانیه است و در 
حال حاضر، آب چشمه از طریق لوله ای به قطر هشت 
سانتی متر به خارج از حوضچه می ریزد و سپس به سوی 
رودخانه سرازیر می شود. اهالی منطقه آب چشمه را با 
شکر مخلوط می کنند و می نوشد. گفته می شود که این 

آب، در درمان بیماری های ریوی و گوارشی مؤثر است.

ایران  استان های  زیباترین  از  یکی  گیالن  رفیعیان   مریم  رشت/   
داده جای  خود  در  را  بی نظیری  گردی  طبیعت  جاذبه های  که   است 

است.
استان زیبای گیالن با داشتن اماکن تاریخی از قبیل قلعه رودخان، شهر 
تاریخی ماسوله، جاذبه های گردشگری در املش و رودسر، پل  های تاریخی، 
چشمه   سارها و مکان  های امروزه به عنوان محور و کانون گردشگری در 

کشور به شمار می رود.
براساس این گزارش، کمبود زیرساخت هاي مناسب براي پرکردن اوقات 
فراغت مسافران و نیز امکانات تفریحي از مشکالت مهمی است که ضریب 

ماندگاري گردشگران را کاهش مي دهد.
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اثر تاریخی که روغن گرفتن 
در ایران را به اثبات رساند

   اصفهان/ راضیه کشاورز  از کسبه 
میدان نقش جهان گرفته تا رهگذران 
نام کسی  کمتر  گردشگران،   و 

»عصارخانه شاهی« اصفهان را شنیده 
است، بنایی غریب که در همسایگی 
ابتدای  قنادها،  بازار  در  قیصریه  بازار 
طالفروشی  پاساژ  در  مخلص،  بازار 

امین قرار گرفته است.
همان  یا  اصفهان،  شاهی  عصارخانه 
کارخانه روغن کشی در دوره صفویه به 
دستور شاه عباس اول در قلب میدان 

نقش جهان بنا شد.
زمین  ایران  تاریخ  در  صنعت  این 
تا  است،  داشته  دیرینه  سابقه ای 
پادشاه  داریوش  زمان  در  که  جایی 
هخامنشی، کنجد جزو کاالهایی بوده 
که از ایران به مصر صادر می شده است و این صنعت در دوران صفویان، 
همچون دیگر صنایع و هنرها به رونق چشمگیری چه از منظر صنعت و 

چه از منظر معماری دست یافت.
متصدی امور هنری موزه عصارخانه شاهی اصفهان در گفت و گو با قدس 
درباره این اثر تاریخی گفت: عصارخانه یا همان کارخانه روغن کشي، جایی 

است که روغنگران از بذرهایی مانند کرچک و کنجد روغن می گرفتند.
الدن عبد افزود: تاریخ ساخت این بنا مشخص نیست، اما جزو بازار قیصریه 
است که در سال 1021هجری قمری به دستور شاه عباس ساخته و بنیان 

نهاده شده و درآمدش نیز وقف مسجد امام شده است.
وی ادامه داد: با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
هشت مجسمه ساخته شده که در فضای عصارخانه قرار گرفته اند، که یک 
شتر که سنگ آسیاب به آن متصل است، نشان دهنده این است که در 
گذشته این سنگ توسط شتر چرخیده می شد و هفت مجسمه مرد که در 
جاهای مختلف به صورت نمادین قرار گرفته اند. این اثر تاریخي در انتظار 

بازدید شهروندان اصفهانی و گردشگران داخلی و خارجی کشور است. 

فرد   شهرام  محمود  همدان/    
ایران  تاریخ وتمدن  پایتخت  همدان، 
از 2500 سال قدمت  با بیش  زمین 
تاریخی،  اثر  صدها  بودن  دارا  با  و 
تفریحی یکی  و  طبیعی، گردشگری 
از استان های خوش آب وهوای کشور 

است.
»هرودوت« تاریخ بنای شهر باستانی 
از  پیش  هشتم  سده  در  را  همدان 
میالد در دوران مادها ذکر کرده است. 
استان همدان به لحاظ تنوع تولیدات 
کشور  دوم  رتبه  دستی  صنایع 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
استان،  دستی  برجسته ترین صنعت 
سفالگری و سرامیک سازی است که 

مرکز عمده آن اللجین در 25 کیلومتری شهر همدان است. 
پیشینه سفال سازی در اللجین نزدیک به 700سال برآورد شده است. به 

همین دلیل اللجین به پایتخت سفال ایران معروف است.
غار علیصدر، بی نظیر ترین غار آبی جهان در 75 کیلومتری شهر همدان 
قرار دارد، این غار که تنها با قایقرانی در آن می توان، زیبایی هایش را نظاره 
کرد، در تابستان از هوای خنک ودر زمستان دارای آب وهوای گرم است.

آرامگاه ابوعلی سینا، دانشمند وپزشک خوش آوازه جهان و ایران در این 
شهر و در میدانی به همین نام قرار دارد. کتیبه های گنجنامه، آرامگاه 
باباطاهر عریان، گنبد علویان، آرامگاه حیقوق نبی، موزه تاریخ طبیعی، 
میدان قلعه،  حمام  نوشیجان،  تاریخی  تپه  هگمتانه،  تاریخی   تپه های 
امام )ره(، بازارهای سنتی همدان و دیگر شهرهای استان و صدها اثر زیبا، 
تاریخی، تفریحی وگردشگری که هر عالقه مندی را مجذوب خود می کند، 

آماده میزبانی از مسافران وگردشگران داخلی وخارجی است.

عصارخانه شاهی 
اصفهان 

پایتخت تاریخ وتمدن 
ایران 2500 سال 
قدمت دارد

همدان آماده شد

شمال

مرکز

غرب

حل جدول شماره قبل

 افقی:

ازنظرژنتیکی دستکاری  که  جانداری   -1
شده اند- »عزم« در علم مکانیک

 2- بیمــاری برون روش- اســلحه ضد 
زیردریایی- بیخودی

 3- ابــزارکار بنــا- جایگاه ســخنرانی- 
صدای بم

 4- کفش چهارپا!- دریا- عالمت مفعول 
بی واسطه- نجابت و ریشه دار بودن

 5- لیست - اهل مغرب زمین!
 6- خبردادن- فرایند شــیمیایی باردار 

شدن ذرات- راه برون شهری
 7- پاکی نیت- ســید و ســرور- یاری 

رسان
  8- بخشــی از خاک کرمانشــاه را دربر 
می گیرد!- مورد سوال واقع شده- یاری رسان

 9- الم- حواس- کشــتی گیر ایرانی که 
در فرهنگ ورزشــی ایران نماد پهلوانی و 

فروتنی است
 10- سوخت موشک- هیزم- خشک مزاج

 11- خوشبخت تر- جمالت شعری
خودروهــای  بــرای  مارکــی   -12  
 ســنگین- قلب قرآن- یکباره خودمانی!- 

سه کیلوگرم
 13- پیشوندی معادل ده- زاویه مرکزی 
مقابــل با کمانی از دایــره که طول آن با 
 شــعاع برابــر اســت- از مجموعه های 

نرم افزاری شرکت مایکروسافت
  14- زشــت تــر- ســنگ آســمانی!- 

نام پسرانه فرنگی
 15- ترازوی بزرگ- شاغل در یکی از دو 

شاخه ورزش کشتی

 عمودی:

 1- نوعی پرتقال مرغوب- بابا- رســوم و 
سنن

 2- نقاش- آب گازی شکل!- خبرگزاری 
قرآنی کشورمان

 3- ســر بــه راه- خوراکــی پرطرفدار 
شــیرازی و کرمانی فصــل گرما-غذای 

کفش!
 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم

 با ما تماس بگیرید

qudspuzzle@yahoo.com

جدول
محمدرضا علی زاده

6653

 4- زن دیرنشین- صوت شگفتی- زینت 
ناخن- سخن صریح

 5- پهلوان- آزمند- سهل و ساده
  6- جبــان- پارچه یــا چیزدیگری که 
شــمع آلود یا موم آلود شده باشد- ابزار 

مقیاس سنجی نقشه
 7- ساز تیره!- تنبل و تن پرور- چشم

 8-  زیرک و هوشیار- جای برداشتن آب 
از رودخانه- شمشیرزن

 9- پوست پیرای- حصیر- مادر باران!
 10- قرض و رهن- مردان- بیانگر

 11- ناخلف- تــدارک دیدن- تخم مرغ 
لندنی!

 12- حرف فاصله- شکار- رفیق سوزن!- 
ظروف است و جمع آوند

 13- قلیه پوتی – اخرای قرمز- باغ
 14- نمایندگــی- نام پســرانه عربی به 

معنی راستکار- فانی
 15- بازنشانی رایانه- گردش کودکانه!- 

ممیزی مطبوعاتی

رقیه توسلی


