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گردشگری

آشنایی مردم با صنایعدستی ایرانی در سینما

محمدعلیحسیننژاد،عضوشورایعالیتهیهکنندگانسینماگفت«:بابهکارگیریتولیداتو
محصوالتصنایعدستی،باتوجهبهاصلزیباییشناسیتصویر،میتوانبهصورتغیرمستقیم
فرهنگسازی کرد و صنایعدستی را به صحنه زندگی روزمره مردم آورد .در سینمای ایران بهویژه
درسینمایمستند،یکیازموضوعاتیکههموارهموردتوجهسینماگراناستحوزهصنایعدستی
وصنایعبومیاستکهتولیدکنندگانسینمادرتولیداتخودبهاشکالمختلفبهآنمیپردازند.

معاون میراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشــگری پس از خاکبرداری در اطــراف برجهای
مــدور و گنبد کبود مراغه خواســتار انجام مطالعات
شناسی حریم این برجهای تاریخی شد .معاون
باستان
ِ
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
در نامهای به سید محمد بهشتی ،رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشگری این موضوع را مطرح کرده است.در نام ه وی آمده است؛
«نظر به اینکه در جریان خاکبرداری برای ساخت مجموعه فرهنگی،

برجهایتاریخیمراغهمطالعاتباستانشناسیشوند

تجاری در مجاورت برجهای مدور مراغه آثار تاریخی
فراوانی مشاهده شده است ،بررسی و شناسایی این
محوطه تاریخی اجتنابناپذیر است ».در بخش دیگر
این نامه درخواســت شده «در اســرع وقت هیئت
باستانشناســی برای برداشــت و تکمیل اطالعات
مورد نیاز به مراغه اعزام و نسبت به انجام مطالعات باستانشناسی
اقدام الزم انجام شود».بهشتی ،رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشــگری نیز به فوریت از رئیس پژوهشکده باستانشناسی

خواســت تا اقدام الزم بــرای مطالعات باستانشناســی صورت
گیرد .همچنین انجمن دوستداران گردشگری و میراث فرهنگی
شهرستان مراغه چند روز پیش در نامهای به معاون رئیسجمهور و
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری خواستار
اعالم جرم نســبت به این اقدام شد .در آن نامه نیز قید شده بود؛
«خواهشمند است دستور فوری صادر کنید تا حوزه حقوقی سازمان
میراث فرهنگی نســبت به گودبرداری در حریم گنبد کبود اعالم
جرم کرده و از تداوم تخریب و خسارات وارده جلوگیری کنند».

محیط زیست

پاکسازی زبالههای فضایی از اطراف زمین

جایزه پانصد هزار دالری فاز دوم برنامه NIAC
که توسط ناسا اداره میشود به فناوری جدیدی
موسوم به  Brane Craftاختصاص یافت .این
برنامه با هدف توسعه و تولید فناوریهای جدید
برای پاکسازی زبالههای فضایی از اطراف زمین
ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی ،فناوری
 Brane Craftدر واقــع یــک صفحه نازک
به ابعاد  90ســانتیمتر و وزن  85گرم است که
ضخامتــی کمتر از موی انســان دارد .هدف از
طراحی این فناوری دستیابی به خرده زبالههای
فضایی و وارد کردن آنها به بخشــی از اتمسفر
زمین است که موجب سوختن زبالهها میشود.
روی این صفحه نازک ســلولهای خورشیدی،
سیستم نیروی محرکه الکتریکی ،سیستم تامین
توان ،سیستم ارتباطی ،سیستم کنترل و فرمان،

سیستم تشخیص رفتار ،سیستم کنترل رفتار و
سیستم کنترل شکل نصب شده است.
این فناوری در فــاز اول پروژه جایزه  100هزار
دالری را به دست آورد که صرف توسعه آن شد.
در فاز ســوم این پروژه قرار است طرحهای ارائه
شده به مدت دو سال مورد تحقیقات بیشتر قرار
گیرند و نمونههای آزمایشــگاهی از آنها تولید
شود .قرار است در این مدت بهترین فناوریهای
تولید و توسعه شناسایی شده و نقشه راه آماده
شود .ســپس توصیههایی برای توسعه بیشتر و
مناسبتر طرحها ارائه خواهد شد.
بر اساس ارزیابی ناسا حدود  7هزار و  700تن
خرده زباله فضایی در اطراف سیاره زمین وجود
دارد که به صورت گلولههای سرگردان در فضا
عمل میکنند و موجب ورود آسیب به ماهوارهها
و سایر تجهیزات مستقر در فضا می شوند.

پیشنهادسفر

بهارسبزگلستان
آفتاب یزد -گروه گردشــگری« :بهار را برای ســفر
غنیمت شمار» ،جمله معرفی بین طبیعت گردهاست.
بسیاری معتقدند که فصل بهار چهار گوشه کشور هوا
مناسب و مناظر زیبا وجود دارد و در این فصل میتوان

به مقصدهای مختلفی سفر کرد و از هوای بهاری لذت
برد .یکی از استانهایی که بهارهای دیدنی دارد ،استان
گلستان است .گلستان از ابتدای بهار با سیر گرم شدن
هوا ،سبز و دیدنی می شود .بهترین فرصت سفر به این

استان را بسیاری بهار و پیش از گرم شدن شدید هوا
می دانند .زمانی که خطه گلســتان یکدست سبز می
شود و مناظر بکری پیشکش کسانی می کند که کوله به
دوش برای کشف دیدنیها پا در این استان می گذارند.
کاخ موزه گرگان

گنبد کاووس

محیطزیست

پدیده سفیدشدگی در دیواره بزرگ مرجانی استرالیا

بررســیها نشــان میدهد پدیده بیســابقه
سفیدشدگی در سالهای متوالی به دو  -سوم
از دیواره بزرگ مرجانی اســترالیا آســیب وارد
کرده است.
بررســی محققان حاکی از آن است که پدیده
سفیدشــدگی بر منطقه  1500کیلومتری از
دیــواره بزرگ مرجانی تاثیر گذاشــته اســت.
همچنین طبق بررســیها ،جدیدترین آسیب
وارد شــده بیشــتر در بخشهای مرکزی این
دیواره بوده در حالیکه در سال گذشته مناطق
شــمالی دیواره بزرگ مرجانی اســترالیا دچار
آسیب شده است.
کارشناســان همچنین اظهار داشتند :دولتها
باید با فوریت بیشتری مسئله تغییرات اقلیمی
را مورد توجــه قرار دهند تا از سفیدشــدگی

بیشــتر دیواره بزرگ مرجانی جلوگیری شود.
از سال  ،1998چهار مورد پدیده سفیدشدگی
در دیــواره بزرگ مرجانــی رخ داده که فاصله
زمانی بین آنها متفاوت بوده ،اما در مورد اخیر
کوتاهترین فاصله مشاهده شده است.
کارشناسان معتقدند :بهتر است هر چه سریعتر
بــرای مقابله با انتشــار گازهــای گلخانهای و
جایگزینکــردن انرژیهــای تجدیدپذیــر با
سوختهای فسیلی اقدام شود.
به گزارش ایســنا به نقــل از روزنامه گاردین،
درصورتی که شرایط به حالت طبیعی بازگردد،
مرجانها میتوانند روند بهبود را پیدا کنند ،هر
چند ممکن اســت چند دهه به طول انجامد.
همچنین اگر شرایط اســترسزای فعلی ادامه
پیدا کند ،مرجانها از بین میروند.

کاخ شــهر گرگان پس از مرمت به کاخ
موزه گرگان تبدیل شــد .این بنا در دو
طبقه به سبک اروپایی در سال1317ه.ش
به دستور رضاخان در کنار مجموعه ای
از ســاختمانهای اداری ساخته شده
است .کاخ شهر گرگان با قدمتی بیش از
 70سال در ســال ۱۳۴۳ه.ش .به عنوان
بیست و چهارمین موزه کشور و نخستین
موزه شمال کشــور مطرح بوده که در
سال 1336ه.ش .به ثبت آثار ملی رسید.
درحالحاضر،درطبقههمکفاینکاخفقط
تعدادی شیء کشف شده از شهر تاریخی
جرجان به نمایش گذاشته شده و در عین
حالبخشمشاهیرشاملتندیسچندتن
ازاندیشمندانونامآورانجرجانواسترآباد
در این طبقه قرار دارد و به بخش مشاهیر
مشهور است .طبقه باال با اشیای مربوط به
دورهپهلویدومتجهیزشدهاست.اینکاخ
درپارکشهرگرگانواقعشدهاست.

برج کاووس یا میل که به آن گنبد قابوس نیز گفته میشود ،در
شهر گنبد کاووس در استان گلستان قرار دارد.
این بنا ،بلندترین برج آجری دنیاســت و در قرن چهارم هجری
ساخته شده است .این برج از زیباترین و باشکوه ترین بناهای اوایل
دوره اسالمی است که علیرغم استفاده بسیار کم از عناصر تزئینی
در آن ،دارای ساختاری متناسب ،موزون ،مستحکم و زیباست.
این بنای باشکوه روی تپهای ســاخته شده که نزدیک  15متر
از زمین اطراف آن بلندی دارد و ساختمان آن از سه بخش پی،
بدنه و گنبد تشکیل شــده که روی هم  55متر ارتفاع دارند .
گنبد مخروطی بنا به ارتفاع  18متر بدون هیچ واســطهای روی
بدنه برج قرار گرفته و دارای شــیب تند و سطح صاف و صیقلی
بوده و بر خالف اکثر برجهــا و گنبدهای آرامگاهی ،تک پوش
است که این موارد باعث ماندگاری آن شده است.این برج در یک
نظرسنجی بینالمللی از سوی تعدادی از معماران مشهور جهان،
به عنوان بهترین اثر مهندســی تاریخ بشر انتخاب شده است.
این برج که بیش از  50متر ارتفاع دارد ،بیش از هزار سال پیش
ساخته شده و در این مدت  2بار زلزلههای شدیدتر از  6ریشتر را
از سر گذرانده ،اما همچنان سالم ،استوار و پابرجا ایستاده است.
برج گنبد کاووس فقط از آجر ســاخته شده و در آن بتون آرمه
و اســکلت فلزی و فوالد و  ...وجود ندارد .در حالیکه نه فرسوده
شده و نه زلزله توانسته حتی یک ترک به آن بیندازد .محاسبات
مهندس ســازنده برج آن قدر دقیق بوده است که برج حتی در
شــدیدترین زلزله هم پس از لرزهها و تکانهای معمول دوباره
دقیق ًا سر جای خود برمیگردد.

دیوار گرگان

دیــوار تاریخی گــرگان به طــول حدود
 200کیلومتر و گســترده در سراسر شمال
اســتان گلســتان از جاذبههای تاریخی و
گردشگریومیراثکهناینمنطقهاست.این
دیوار از شرق دریای خزر شروع شده و پساز
عبور از ضلع شمالی گرگان رود و دشتهای
وسیع شهرستانهای بندرترکمن ،آققال،
گنبدکاووس و کالله به کوههای پیشــکمر
در شــرق استان گلســتان ختم میشود.
دیوار تاریخی گرگان پس از وقفهای حدود
 3کیلومتری از بــاالی خط الراس ارتفاعات
عربداغ به سمت دامنههای شیبدار دره
خوجهطوق منتهی به گرگانرود ادامه یافته و
پس از عبور از کوه نقدعلی و از ضلع جنوبی
گرگانرود به سمت شرق کشیده شده است.
ایندیوارپسازعبورازروستاهایچترکروک،
سیاقلیق،عزیزآبادپایین،قرهیسر،صخرههای
گرگز ،گرگاندوز ،زاوپایین و درهای به همین
نام به صخرههای بیلی کوه در محدوده پارک

گردشگری

پهلوگیری نخستین کشتی اقیانوسپیمای «کروز» در قشم

کشتیاقیانوسپیمای«کروز»بانام«سانی»شامگاه
چهارشنبه  ۲۳فروردین با حضور  ۴۰۰گردشگر
و پرســنل پــس از حرکــت از جزیــره
کیــش و پس از یک ســفر دریایی تفریحی و
یک شبه صبح  ۲۴فروردین در بندر کاوه قشم
پهلو گرفت .این کشتی به منظور ارائه خدمات
مطلوب و فراهم کردن سفر دریایی ایمن برای

گردشگران وارد آبهای خلیجفارس شده و در
مسیر دریایی کیش ،قشم و سایر بنادر همچون
چارک و بندرعباس تردد میکند .این کشــتی
 ۹طبقــه ،دارای  ۱۷۶متــر طــول و  ۲۳متر
عرض است و با  ۱۳۰کابین که  ۷۷عدد از آنان
کابینهــای درجه یک هســتند و  ۴۱۷تخت
اقامتی ،امکانات خوبی برای گردشگران دارد.

جنگل ناهارخوران

جنگل ناهارخوران یکی از معروف ترین جاذبههای طبیعی گلســتان است .ناهارخوران،
روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران .این روستا
در دهستان استرآباد جنوبی قرار دارد .در روایتهای عامی و محلی درباره نام این جنگل
گفته می شــود که حجاج گرگانی که برای زیارت خانه کعبه به مکه عزیمت میکردند
یا برای زیارت بارگاه امام رضا(ع) به مشــهد مشرف میشدند در راه بازگشت کاروان از
کوههای جنوب گرگان به منطقه زیارت میرســیده و در آنجا پس از چندین ماه دوری،
اطرافیان آنان به استقبالشان میرفتهاند و در منطقه فعلی ناهارخوران جهت صرف ناهار
توقف میکردهاند که امروزه به ناهارخوران مشهور شدهاست.

مقبره خالد نبی

ملی گلستان میرسد .با توجه به اهمیت و
ارزشــمندی دیوار و تاسیسات مجاور آن،
ایناثرفرهنگیدرتابستانسال1378باشماره
 ۲۳۴۵در فهرست آثار ملی کشور به ثبت
رســید .در برخی از منابع از دیوار تاریخی
گرگان به عنوان دومیــن و در برخی منابع
دیگر به عنوان ســومین دیوار دفاعی نام
برده شده اســت .برخی از مورخین ساخت
دیوار تاریخی گرگان را به ساسانیان و برخی
دیگر به اشکانیان نسبت میدهند ،علیرغم
وجود اینگونه اختالف نظر ،تاریخ نگاران و
پژوهشگران پیشین و معاصر ،در تالشهای
فراوانی که برای ساخت دیوار دفاعی گرگان
صورت گرفته است اتفاق نظر دارند ،اتفاق نظر
محققین بر این تالشها و نتایج به دست آمده
از کاوشهای زیر آبهــای خلیج گرگان ،
همچنین حدســیات حاصل شده مبنی بر
وجود بنادر و پادگانهای نظامی ساسانیان در
اینمنطقه،براهمیتحفاظتازایالتتاریخی
گرگان در آن زمان داللت دارد.

بهارکهبهزیارتگاهخالدنبی(ع)برویدوازباالیکوهیکهاینزیارتگاهدرآنقرارداردبهاطرافنگاه
کنیدمنظرهایمیبینیدکهمثلآنراکمتردیدهایدبههمینخاطرهماستکهاینزیارتگاهتاروز
هفتمفروردینبیشترینآماربازدیدنوروزیاستانرابهخوداختصاصدادهاست.بهار،استانگلستان
را ســبز کرده و در این میان کالله با
سبزیتپهماهورهایخالدنبی(ع)رنگ
ونمایدیگریبهاینمنطقهدادهاستو
یهاینمنطقهرفتنیکتیربادونشان
استهمسفریزیارتیوهمسیاحتی.
فصل بهار زمان مناسبی برای زیارت از
این مقبره است .زیارتگاهی در ارتفاع
700متریکوهگوگجهداغیاتانگریداغ
در قسمت شرقی هزار دره ،مکانی که
زیباییاشازاسمشهممشخصاست
و تپه ماهورهایی که زیارتگاه را در خود
احاطه کرده است .بعد از گنبد کاووس
40کیلومترکهطیکنیدبهکاللهمیرسید
بعدازآنبایدبهسمتروستایگچیسو
بروید .دشــت صاف و هموار ابتدای
جادهتبدیلبهدشتهایتپهایکوچک
وبزرگمیشود،تپههاییکهبهزیبایی
مسیراضافهمیکندومثلمخملیسبز
بر هزار دره پهن شده است و آن را تا
مدتهادرخاطرههاثبتمیکند.

