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خداحافظی
بلیتهای کاغذی
با کاخ قجری

بلیطهای کاغذی کاخ گلستان با راه اندازی گیت بلیط الکترونیک ،از این مجموعه تاریخی خداحافظی کردند.
مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در این باره گفت :با راه اندازی گیت بلیط الکترونیک در ورودی کاخ گلستان از این پس گردشگران راحت تر میتوانند بلیط تهیه کنند و هر گردشگر
براساس تعداد موزه هایی که قصد بازدید دارد بلیت خود را شارژ میکند.
وی افزود :در هر موزه کاخ دستگاه پوز گذاشته شده است که در هنگام ورود گردشگران به جای ارائه بلیط کاغذی میتوانند بلیت الکترونیکی خود را بر روی آن قرار دهند و مبلغ مورد نظر کسر شود ،در
مراحل بعدی قرار است خدمات بیشتری از طریق خریداری بلیط الکترونیکی برای بازدیدکنندگان فراهم شود.

پارکهای تهران و وقتی برای خوشگذرانی

اتخاذ تصمیماتی برای بیمه کولبران

شهال منصوریه

وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در ســفری به آذربایجــان غربی وضعیت بیمه
کولبرها و بررســی وضعیت کار در بازارچههای مرزی این اســتان را مورد بررســی
قرار داد.
دکتر علی ربیعی در حاشــیه ســفر خود به شهرهای اســتان از جمله سلماس و
شهرســتانهای جنوب آذربایجان غربی در گفتوگــو با خبرنگاران اظهار کرد :یکی
از مســایل مهم ما بحث کولبری اســتانها و شهرســتانهای مرزی به ویژه استان
آذربایجان غربی اســت که به منظور بیمه کردن آنهــا نیز تصمیمات جدی اتخاذ
شــده و امروز به جهت بررسی وضعیت بیمه این عزیزان در این استان حضور داریم
تا تصمیمگیریهای الزم در این راستا انجام شود .
دکتر ربیعی با اشــاره به اتخاذ تصمیمات جدید توســط هیأت وزیران در خصوص
بازارچههای مرزی ،اظهار کرد :بخشــی از این تصمیمات مربوط به استان آذربایجان
غربی است و امروز در بازدیدی که با استاندار از بازارچههای مرزی سطح آذربایجان
غربی داشــتیم  ،آخریــن تصمیمات و جوانب بهبود وضعیت اشــتغال و کار در این
بازارچههای مرزی را بررسی خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اعالم بهره برداری از چندین پروژه اجتماعی ،فرهنگی و رفاهی در
ســطح استان در حوزه درمان در این سفر ،افزود :امروز شاهد ارتقای درمانگاه تامین
اجتماعی شهرســتان سلماس به پلی کلینیک هستیم و دستور جذب نیرو و پزشک
آن نیز داده شــده است و امیدواریم این پلی کلینیک مدرن بتواند خدمات بهتری را
به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی عرضه کند .
وزیــر کار در خصــوص دغدغه مردم شهرســتان ســلماس که بر خــاف دیگر
شهرســتانهای هم مرز با ترکیه متاسفانه از امرار معاش از طریق اشتغال در مرزها
بیبهره اند ،خاطرنشــان کرد :در کل ســامان بخشیدن به کارهای مرزی یا در قالب
بازارچههــا و یا در قالب مناطق مرزی اســت لذا در خصــوص بازارچههای مرزی
بررســیهای الزم را انجام داده ایم و در حال افزایش بازارچههای رســمی هستیم و
استراتژی بزرگ ما این است که از قاچاق جلوگیری کنیم تا به نحوی شود که مردم
محلی با کارهای کوچک و در حد توان بتوانند امرار معاش کنند .
براســاس گزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ربیعی
با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای شهرستان ســلماس در خصوص استفاده از
ظرفیتهای مرزی خود ،اذعان کرد :الزم به ذکر اســت که در این شهرســتان نیز
همانند ســایر شهرستانها کارهای رســمی را تقویت خواهیم کرد ،چراکه کارهای
رسمی از جهت اینکه به صورت خرد صورت میگیرد به معیشت مردم کمک میکند
اما کارهای غیر رســمی چون به صورت کالن انجام میشود منجر به قاچاق خواهد
بود و ما برای بهبود وضع مردم این شهرســتان مبادالت مرزی در ســطح فردی را
مدنظر داریم و درصدد تقوبت این امر خواهیم بود .

سرمایه گذاران بخش گردشگری
وامهای کمبهره دریافت خواهند کرد

معاون توســعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاســت جمهوری گفت :بر اساس
توافقنامهای که با ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور امضا
شــده است به تمامی افراد سرمایه گذار در بخشهای گردشگری کشور وامهای کم
بهره پرداخت میشود.
سید ابوالفضل رضوی روز پنجشــنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
شهرســتان آران و بیدگل در ســالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان افزود :این
وامها با نرخ سود  8درصد و اگر مشارکتی باشد با نرخ  3درصد پرداخت خواهد شد
تا شاهد اشتغال پایدار در کشور باشیم.
وی با اشــاره به این که کشور ما دارای پهنه کویری بسیار بزرگی است بیان کرد:
توسعه گردشگری در کویر بســیار ضروری است و در صورت ایجاد تاسیسات و زیر
ساختها در کویر ،درآمدزایی باالیی ایجاد میشود.
وی کویر و قدم زدن در آن را آرزوی اروپاییها برشــمرد و گفت :اروپاییها بسیار
مشتاق سفر به کویرهای ایران هستند و ایجاد جاذبه هایی چون شتر سواری در کویر
برای جذب گردشگران ضروری است.
رضــوی با بیان این که در نظام برنامهریزی در کشــور ضعیف عمل کردیم ،اظهار
داشت :کشورهای ایران ،چین و هند در تولید صنایع دستی رتبههای اول در جهان
را دارند و با وجودی که چین و هند بســیار در این زمینه پیشــرفت کردند ولی ما
هنوز در ابتدای راه هستیم.
وی روســتاها را کانون تولید کشــور برشمرد و تصریح کرد :متاســفانه با اجرای
سیاستهای نادرســت و انتقال صنایع تبدیلی به شهرها مانع پیشرفت در روستاها
شدیم.
وی از تصویب الیحه اختصاص یک و نیم میلیارد دالر برای اشــتغال روســتاییان
و عشــایر در مجلس شــورای اســامی خبر داد و گفت :این میزان اعتبار در قالب
تســهیالت با نرخ  6تا  8درصد به روستاییان ،عشایر و شــهرهای زیر  10هزار نفر
پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :این تسهیالت در قبال ارائه وثیقه معتبر پرداخت خواهد شد و
شهرستان هایی موفق به جذب اعتبار خواهند بود که خوب کار کنند.
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری روز چهارشنبه با
ســفر به شهرستانهای اردستان و نطنز در شمال استان اصفهان از برخی طرحها و
خدمات روستایی این منطقهها بازدید کرد و شب گذشته برای نشست با بخشداران
و دهیاران در کاشان حضور یافت.
وی در ادامه سفر خود به شهرســتانهای شمال استان اصفهان در جلسه شورای
اداری کاشــان حضور یافت و در ادامه راهی آران و بیدگل شــد و در جلسه کارگروه
اشتغال این شهرستان شرکت کرد.
مرکز شهرســتان آران و بیدگل در شــمالی ترین نقطه استان اصفهان ،در فاصله
شش کیلومتری شهرستان کاشان و  215کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.

اجتماعی

یکی با موهای ژولیده و بلند در گوشــه ای از پارک
کز کــرده و با وزش نســیمی میلــرزد ،یکی دیگر
ســینه ســتبر کرده و جلوی تیغ آفتــاب را گرفته و
در چهارفصل سال به ســبزی و سرزندگیش میبالد.
آن یکــی هنوز بهار نیامده زودتر از دیگران شــکوفه
میدهد ،دیگری با شــروع تابستان برگهای زردش
را در اطرافش میپراکند .اینها ســاکنان شهر تهران
هستند درختانی با رنگ و شکلهای متفاوت و متنوع
که احتماال بارها در کنارشــان نشستهاید و زیر سایه
انها از دود و صــدای پایتخت فاصله گرفتهاید .گاهی
با خانواده و گاهی با دوســتان خاطرات تلخ و شیرین
زیادی را در کنارشان گذرانده اید.
در چند ســال اخیر ،تهران پر شده از فضاهای سبز
و هر جا که چشــم بگردانید ،جایی پیدا میشــود تا
بتوانید لم بدهید و چشــمتان از ســبزی و ریهتان از
هوای خوب پر شود .ما برای کمک به شما ،مشخصات
تعدادی از پارکهای جدیدالتاســیس و معروف این
ســالها را اینجــا آورده ایم ،بلکه راحــت تر بتوانید
انتخاب کنید.
بوستان نوروز
بزرگترین بوستان پهنه غاربی عباس آباد است.
دریاچه به عمق  5/1متر ،مســیر دوچرخه سواری و
پیاده روی ،پالنتاریوم از امکانات این بوستان است.
آدرس :غرب بزرگراه شــهیدمدرس و جنوب پارک
آب و آتــش .با عبور از مجموعــه آب و آتش و ادامه
مســیر به ســمت جنوب ،بعد از اتوبان شهید همت
با اســتفاده از یک پل ارتباطی وارد بوســتان نوروز و
مجموعه پالنتاریومش میشوید.
اگــر آن گنبد بزرگ شیشــه ای کــه مدتها کنار
بزرگراه همت خودنمایی میکرد ،با مغز و احساســات
شما هم مثل ما بازی کرده باشد ،حاال فرصت مناسبی
برای ارضای این کنجکاوی اســت .آب دستتان است
بگذارید زمین و فارغ از عالقمندی تان ،ســریعا یک
ســر به این پارک بزنید تا باالخره کشــف کنید این
گنبد گردالوی شیشــه ای را ،این بنا ،مربوط اســت
به مجموعه «پالنتاریوم» که چهارمین آســمان نمای
بزرگ دنیاســت و خوراک عشق نجوم ها .البته ظاهرا
عالقمندان به رشــتههای دیگر مثل فیزیک ،شیمی
و زیســت شناســی هم از آن بی فیض و بدون دشت
برنخواهند گشــت .ضمنا این پارک کارکردهای بین
المللــی و فرهنگی هــم دارد و در بخشــی از آن به
نام «اکو» ،برای کشــورهای عضو ســازمان همکاری
اقتصــادی اکو (به عــاوه بحرین و عــراق ،که عضو
اکو نیســتند ولی نوروز را جشن میگیرند)  12سکو
طراحی شده است.
بهشت مادران (پارک بانوان)
اولین پــارک مختص بانوان در تهران اســت .البته
بعد از آن ،به حال ســه پــارک «خانمانه» دیگر هم
راه افتاده؛ پارک مادر آزادگان ،پارک ترجس و پارک
پردیس بانوان .امکانات :پیست دوچرخه سواری حرفه
ای و نیمه حرفه ای – سالنهای ورزشی چند منظوره
(والیبال بسکتبال و تیر و کمان) و خانه فرهنگ حورا.
آدرس :تقاطع اتوبانهای رســالت و حقانی ،انتهای
خیابان جلفا .البته اگر تاکسی سوار شدید و چشمهای
آقای راننده با شنیدن این اسم گرد شد ،بگویید پارک
نشــاط ســابق .آقایان به خودشــان زحمت ندهند و
اینجــا را نخوانند .چون تا هفــت بعدازظهر توی این
پارک راهشان نمی دهندو همه امکاناتش در اختیار و
خدمت خانم هاست .خیالتان راحت باشد.
از ورودی که گذشتید دیگر هیچ مردی را نخواهید
دیــد .حتی اگر بخواهید هم ،به لطف ماموران خانمی
کــه در پــارک هســتند و امنیت و رضایــت خاطر
حاضــران را تامین میکنند ،چنیــن اتفاقی نخواهد

افتــاد .میتوانید با خیال راحــت و البته لباس راحت
ورزش کنید ،درس بخوانید ،آشپزی (!) کنید (به یمن
گاز پیک نیکی و متعلقات) ،دور هم بنشــینید و گل
بگویید و گل بشــنوید و به عنوان پیشنهاد اکازیون،
دوچرخه سواری کنید.
بوستان والیت
رینگ اتومبیل رانی و موتورســواری ،صخره نوردی،
پیســت دوچرخه ســواری ،مســیر پیاده روی و تن
درستی ،زمینهای بازی برای کودکان و بزرگساالن،
شــهربازی مسقف ،پیست اسکیت و بانجی جامپینگ
(تنهــا جایی در تهــران که امکان ایــن تفریح را به
خانمها هم میدهد) از امکانات این بوستان است.
آدرس :انتهای اتوبان نواب ،تقاطع اتوبان تندگویان.
بوســتان والیــت در زمینهای پــادگان قلعه مرغی
ســاخته شــده و بعد از افتتاح خط متــرو هم خیلی
راحت میتوانید به اینجا برسید.
اگر جنوب تهران زندگی میکنید ،اصال به خودتان
زحمــت ندهیــد و پی پارک بــزرگ و بــا امکانات،
ســمت باقی مناطــق پایتخت راه نیفتیــد .اینجا نه
فقط همه امکانــات پارکهای باالشــهر را دارد ،که
حتــی روی خیلی از آنها را هم کــرده! مثل همین
پیست اتومبیلرانی اش برای آقایان چه چیزی بهتر از
اینکه هی پــا روی گاز بگذارند و ویراژ بدهند و الیی
بکشند؟ البته اگر مهارتش را داشته باشند و کار دست
خودشان ندهند.
پارک آب و آتش
آموزش اسب ســواری – بوفههای فست فود  -پل
ابریشم (همان پلی است که اینجا را به اراضی عباس
آبــاد وصل میکنــد) – النه کبوتر – کالســکه رانی
– فانــوس دریایی – آب نما – برج آتش  -پیســت
اســکیت – قرقــره و دوچرخه خودران! تــازه امکان
گرفتن عکس با لباس ترکمنی هم برای شــما فراهم
است.
آدرس :شــمال مجموعه تفریحی اراضی عباس آباد.
دقیق ترش میشود میدان ونک ،اتوبان حقانی ،بعد از
چهار راه جهان کودک ،ضلع جنوبی اتوبان دسترسی
به پــارک هم از دو ورودی ممکن اســت؛ یکی خود
اتوبــان حقانی و دیگری کوچه کنــار پارک در ضلع
غربی.
هم پارک خانواده است و هم اگر بخواهید ،امکانات
اجــرای ژانگولر دارد؛ مثل همین قرقرهها که عملیات
تــکاوری در فیلمها را میتوانید بــا آن تجربه کنید.
یا دوچرخه خودران را – که وســیله ای است شبیه
دوچرخه اما برقی که چرخ هایش در طول دســتگاه
قرار نگرفتهاند و حفظ تعادلش به این راحتیها نیست
– بگیرید ودور پارک با آن بچرخید .از فانوس دریایی
بــاال بروید و شــهر را ببینید ،یا اگــر اهل تفریحات
فرهنگی هستید .مقابل آمفی تئاتر پی نقال باشید که
در هفت پرده ،داستان حضرت ابراهیم (ع) را برایتان
پرده خوانی کند.
بعــد بروید ســراغ تفریح اصلی پــارک ،یعنی آب
بازی .حفره هایی روی ســطح زمین طراحی شــده
که فواره ازشــان بیرون میزند .سعی کنید فرکانس
خروج آب را از ســوراخها حساب کنید و بروید روی
حفرهها بایستید (اگر فیزیک نخوانده اید و نمی دانید
فرکانس چیست ،حدس بزنید آب هر چند ثانیه یک
بار بیرون میباشــد) .هنر شــما این است که قبل از
آتش کردن فــواره ،از روی حفره مربوطه بپرید روی
آن یکی که هنوز زمان شــلیکش فرا نرســیده .البته
باید زیاد خوشــحال باشــید که این کار را بکنید .اگر
نیستید ،بنشینید یک گوشه و به خوشحالها بخندید
و مناظر زیبای تپههای عباس آباد را نظاره کنید!
بوستان نهج البالغه
مســیرهای پیاده روی مارپیچ و شــیب دار ،مسیر
دوچرخه ســواری ،فضــای ورزش همگانی ،آالچیق
(80واحــد) و ســه مجموعه بــازی بــرای بچه ها.
ضمنا زیــر بزرگراه همــت ،تونلی در حال ســاخت

چرا خدمات هتلهای کشور
فقط شامل اقامت و صبحانه است؟

مســافرانی که در هتلهای  ۴و  ۵ســتاره اقامت دارند ،طبق
اســتاندارد جهانی ،از تمام خدمــات ،رایگان و یا با تخفیف زیاد
استفاده میکنند ،اما چرا در ایران اینگونه نیست؟
به گزارش ایســنا ،کیفیت هتلها معموال بر اســاس خدمات
رستوران ،تفریحات ،امکانات ،چشــمانداز و اندازه اتاقها ،اسپا
و خدمات ورزشــی ،موقعیت جغرافیایی و مواردی مانند اینها
ارزیابی میشود.
معموال مسافری که در چنین هتل مجهزی اقامت دارد ،طبق
اســتاندارد و رقابت جهانی ،از تمام این خدمات میتواند رایگان
و یا با تخفیف زیاد اســتفاده کند ،هرچند در برخی کشــورهای
اروپایی و آســیایی ،این خدمات نوعی آپشن محسوب میشود
که در صورت مصرف نشدن ،هزینه اقامت را کاهش میدهد.
در ایران اما این برنامه ســلیقهای اجرا میشــود ،چرا که در
دســتورالعمل نرخگذاری هتلها  -صادرشده از سوی سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری  -هزینه هتل فازغ از یک یا چهار
ستاره بودن ،فقط شامل اقامت و صبحانه است و خدمات دیگر
جداگانه محاسبه میشوند.
هرچند معدود هتلهایی هستند که خدمات جانبی را رایگان در
اختیار مصرفکننده میگذارند ،اما شمار هتلهایی که حتی برای
اینترنت از ساکنان خود پول میگیرند ،خیلی بیشتر از آن جمعیت
اندک است که ترجیح داده استاندارد عرفی جهان را رعایت کند.
ولــی تیموری  -مدیــرکل اداره نظــارت و ارزیابی خدمات
گردشــگری  -درباره این که چــرا خدمات جانبی غیر از خواب
و صبحانه در هتلها پولی اســت؟ به ایسنا گفت :هزینه اقامت

در هتلهای ایران بیشتر دربرگیرنده «اتاق» و «صبحانه» است،
اگر هتل غیر از این ،خدمات جانبی دیگری عرضه میشــود که
پولی است باید در قرارداد با مشتری حقوقی و حقیقی مشخص
شود.
او علت ناآگاهی نســبت به هزینه خدمــات جانبی هتلها را
ناشی از شــفاف نبودن قراردادها دانست و افزود :خدمات هتل
در همــه مکانها به یک نوع و کیفیت نیســت ،بنابراین الزم
اســت در قراردادها که یا مســتقیم با مشــتری بسته میشود
و یــا به واســطه آژانــس ،همه خدمــات و هزینهها شــفاف
مشــخص شــود ،درحالیکه بعضا اینطور نیســت و تناقض و
ســوءتعبیر پیش میآید .هتل موظف اســت به عنــوان ارائه
دهنــده خدمات ،بــا مصرفکننده قــرارداد واضحی داشــته
باشد.
تیموری اظهار کرد :براساس دستورالعمل نرخگذاری هتلها،
تعرفه شــامل صبحانه و یک شب اقامت است ،اما گاهی هزینه
هتــل همه خدمات را در برمی گیــرد که معموال در هتلهای
 Ultra All Inclusiveاتفــاق میافتد که البته این هم به
نوع قرارداد بستگی دارد.
در بیشتر هتلهای  ۴و  ۵ستاره دنیا ،وقتی خدماتی مثل اسپا،
استخر ،سالن ورزشــی و امکانات رفاهی و اینترنت وجود دارد،
استفاده از آنها برای ساکنان هتل یا رایگان است و یا قبال روی
هزینه اتاق محاسبه شده؛ و دیگر پول جداگانهای بابت آن گرفته
برعکس شیوهای که در ایران مرسوم است ،در کمتر
نمیشود،
ِ
هتل  ۴یا  ۵ستارهای میتوان از این خدماتِ رایگان استفاده کرد.

اســت که فاز اول این پارک را بــه فاز دومش وصل
میکنــد و مــردم میتوانند با کالســکه در آن تردد
کنند.
آدرس :پــارک در دره فرحزاد ســاخته شــده .بین
بزرگراههای نیایش ،همت و غرب یادگار امام.
این پارک ،کنار رود و روی شــیب دره ساخته شده
و راســتش را بخواهید ،به درد بقچــه بندیل بردن و
زیرانداز انداختن نمی خورد در واقع اگر میخواستیم
خارجی بازی در بیاوریم ،باید اســمش را به ســیاق
 Silicon Valleyآمریکاییهــا انتخاب میکردیم.
شــیب بوستان نهج البالغه به قدری تند است که اگر
بخواهید درجایی از آن بساط کنید ،خرت و پرت هاتان
به مرور به ســمت قعر دره متمایل خواهند شد .البته
اگر روی نشستن ُمصر هستید ،باالخره کار نشد ندارد
و قســمت هایی هم برای این کار در نظر گرفته شده
که همان آالچیقها باشــند اما نظر ما را میخواهید.
قید تنبلی و یکجانشــینی را بزنید و کمی نفســتان
را چــاق کنید .اینجا جان میدهــد برای پیاده روی.
اگــر همت کنید و تا باال بروید ،هم عرقتان حســابی
درمی آید ،هم حس و حال کوهنوردی بهتان دســت
میدهد .فقط قبل از اینکه دســت بــه کار این اقدام
خطیر شــوید ،یک بطری آب هــم بردارید تا آن باال
یاد و خاطره فیلم « 127ســاعت» دنی بویل برایتان
زنده نشود و مجبور نشوید دهانتان را به آرزوی قطره
ای آب رو به آســمان نگه دارید .بعد از پیاده روی با
دوچرخه ســواری هم خواندن فاتحه برای سه شهید
گمنامی که اینجا دفن شدهاند را فراموش نکنید .ثواب
دارد.
آبشار
آبشــار مصنوعی ،چند زمین بازی بــرای کودکان،
پیســت دوچرخه سواری و هشــت برکه به مساحت
تقریبی  7500متر مربع
آدرس :برای رسیدن به آن باید بروید انتهای بزرگراه
همت؛ بعــد از پل آزادگان ،خروجی پارک آبشــار را
میبینید .جای بســیار خوبی اســت برای نفس تازه
کردن و کسب آرامش.
درست که انرژی زیر بازوهای جوانانیتان دارد غوغا
میکنــد و باید بریزیدش بیــرون اما خب گاهی یک
کمــی هم آرام بگیرید بد نیســت! اصال برای تجدید
قوای روحی – روانی الزم است.
یادتــان نرود که آرامش و ســکوت در این شــهر
همیشــه شلوغ ،همیشه رفتنی اســت .این پارک هم
برای این منظور عالی اســت .میتوانید تندتند و زیاد
زیاد در آرامش نیمه کوهســتانی و سرســبزش کیف
کنید .خوشــبختانه زیاد هم پیــاده روی تند و تیزی
نخواهید داشــت چون ماشین بیشتر شیب را برایتان
طی کرده .منتها اگر راه رفتن روی ســنگفرش و قدم

زدن کنار برکهها و آالچیقهای چوبی ،به قدر کفایت
راضی تان نمی کند ،میتوانید باالتر بروید و خودتان
را بســنجید که با این همه ادعــا ،چقدر جان صعود
کردن دارید.
کوهسار
محل مناســبی اســت برای ورزشهای هوایی مثل
گالیدر ،پرتاب بومرنگ ،کایت ســواری و تســت چتر
نجات و موتورســواری .آالچیــق و دکههای خوراکی
فروشی هم دارد.
آدرس :بــرای رســیدن به آن میتوانیــد تا انتهای
بزرگراه آب شناســان (ایران پارس) بیایید .به میدان
شــهران که رسیدید ،تابلوی پارک جنگلی کوهسار را
میبینید که قرار است ریه تنفسی تهران باشد.
بــه محــض اینکه به ورودی اش برســید ،شــیب
تنــدش را درک خواهیــد کرد .اینجــا ،فضای صاف
و پهن بــه زحمت پیــدا میکنید .در عــوض جاده
پیــچ در پیــچ و باریکش یکــی از هیجانات پارک به
حســاب میآید .اگر اهــل هیجان جدی هســتید،
میتوانید با صد هزار تومان گالیدرســواری را تجربه
کنید.
اگــر هم جراتش را ندارید ،میتوانید رد کنج عزلت،
چشم بدوزید به آســمان ،که چترهای رنگ به رنگ
عیــن پرنده ،نرم و روان حرکت میکنند .البته ممکن
اســت صدای غرش ترســناک موتــور از فضا درتان
بیــاورد امــا هول نکنید .نیاز هم نیســت دســت به
دعا شــوید تا خدا به موتورســواری که اینطور شیب
تند حــدود  30و حتی  45درجه دامنــه کوه را باال
مــیرود عقل حرفه ای هســتندو اینجا از ســال 50
پیســت موتورســواری بوده .در واقع شما به محدوده
امن آنهــا آمده ایــد و آنها کاری به حریم شــما
نداشته اند!
باغ پرندگان
از آب َچر تا دشت َچر!
این بــاغ یکی از بی نظیرتریــن باغهای پرلندگان،
نــه فقــط در ایــران و خاورمیانه که در دنیا اســت.
هم پرنــدگان آب َچــر دارد و هم پرندگان دشــت
َچر ،هم شــکاری و هم گرمســیری! گروه اول عنوان
پرندگانی اســت که میتوانند پــرواز کنند .گروه دوم
یعنی دشــت چرهــا (همچنان که از نامشــان برمی
آید) در دشــت برای خودشــان میچرند و برایشان
مهم نیســت کــه توانایی پریدن ندارنــد .این باغ در
دو فاز و در بخشــی از پــارک جنگلی لویزان طراحی
شــده .فاز اول مربوط به پرندگان دشــت چراســت
که در یک فضای حدودا ســه هکتــاری پراکنده اند،
همه هــم ایرانی .فاز دوم کــه در فضایی  5هکتاری
اســت ،آب چران هستند که در پوشش توری بزرگی
محبوساند.

شهیندخت مالوردی:

طرح خروج زنان بههنگام اضطرار
تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت :طرح
اصالح گذرنامه برای تسهیل در خروج زنان از کشور اکنون
در مجلس شورای اسالمی بررسی میشود.
شــهیندخت موالوردی افزود :هم اکنون موضوع اصالح
گذرنامــه به عنوان یک طرح تقدیم هیات رئیســه مجلس
شورای اسالمی شده است.
وی تصریح کرد :این طرح در مجلس اعالم وصول شــده
و آماده بررســی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمی است.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای
اسالمی نیز پیشتر گفته بود که طرح اصالح قانون گذرنامه در
راستای تسهیل امکان خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار
با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
سلحشــوری اظهارکرد :در پی بروز مشکالتی برای برخی
ن المللی طرح
بانوان ورزشکار برای شــرکت درمسابقات بی 
اصالح ماده  ۱۸قانون گذرنامه تدوین و تقدیم هیات رئیسه
مجلس شد که براساس آن زنان فعال در حوزههای مختلف
ورزشــی ،اقتصادی و علمی بتوانند امکان خروج از کشور را
داشته باشــند ،البته در این طرح موارد اضطرار تعریف شده
و خروج از کشــور برای معالجه نیز در این زمره پیشبینی
شده است.
ش بینی شده که در
به گفته سلحشــوری :در این طرح پی 
موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج
شوند ،قرار است به رای نمایندگان گذاشته شود.

فاطمه ذوالقدرعضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس
شورای اسالمی نیز در مورد طرح اصالح قانون گذرنامه گفت:
ایــن طرح حدود یک ماه و نیم پیش پــس از ماجرای زهرا
نعمتی ورزشــکار ایرانی ،آماده شده است و به دلیل اهمیت
ایــن طرح برای زنان ،با قیــد دو فوریتی با امضای 17عضو
فراکسیون زنان مجلس تقدیم مجلس شد.
به گفته وی ،براســاس طرح اصالح بند  3ماده  18قانون
گذرنامه که نــام دیگر آن طرح اصالح قانــون گذرنامه در
راســتای تســهیل امکان خروج زنان ایرانی است به زنان
ورزشــکار ،نخبگان یا هنرمند یا غیره که دارای شرایط ویژه
هستند ،اجازه داده میشود که بدون اجازه همسر یا قیم و با
اجازه دادگستری از کشور خارج شوند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است :با توجه به این که
در طول سالیان سال پس از تصویب قانون گذرنامه در سال
 1351بانوان وزرشکار ،هنرمند و فرهیخته علمی و فرهنگی و
اقتصادی در جهت اعزام به خارج از کشور متحمل مشکالتی
شده اند،طرح اصالح قانون بند  3ماده  18قانون گذرنامه در
دستورکار قرار داده شده است.
براســاس تبصره الحاقی این طرح ،حج تمتع ،شرکت در
مسابقات ورزشی ،المپیادها و مسابقات و همایشهای علمی،
فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع
ذی صالح جزو موارد اضطراری محسوب میشود و ذی نفع
حق دارد نسبت به نظر دادستان درمدت  10روز پس از ابالغ
به مرجع صالح اعتراض کنند.

