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سه اثر از كرمان نامزد 
ثبت در فهرست ميراث 

جهاني
استاندار كرمان گفت: سه اثر كوير 
لوت، قنوات استان و باغ فتح آباد براي 
ــت ميراث جهاني نامزد  ثبت در فهرس
ــده كه پرونده آن در دست بررسي و  ش

پيگيري است.
ــيني با اشاره به  عليرضا رزم حس
ــي روزهاي  ــي ميمند ط ثبت جهان
ــته  گذش ــال  س ــزود:  اف ــته  گذش
ــظ و  ــراي حف ــال ب ــارد ري 15 ميلي
ــره اي  ــتاي صخ ــازي روس آماده س
ــرح در كميته  ــور ط ــد به منظ ميمن
ــكو و ثبت در  ــراث جهاني يونس مي
فهرست ميراث جهاني هزينه شد. به 
ــه بناي تاريخي  گفته وي، تاكنون س
ــان، ارگ و منظر  ــاهزاده ماه باغ ش
فرهنگي شهر بم و روستاي تاريخي 
ــتكند ميمند در فهرست ميراث  و دس

جهاني به ثبت رسيده است./ ايرنا
كشف سكه هاي 

باستاني در گتوند
ــف  فرمانده انتظامي گتوند از كش
ــتاني از  ــكه باس ــط 581 عدد س و ضب
ــياي تاريخي در اين  يك قاچاقچي اش

شهرستان استان خوزستان خبر داد.
ــماعيل عزتي پور با  ــرهنگ اس س
ــكه هاي تاريخي در  بيان اين كه اين س
بازرسي از منزل يك قاچاقچي اشياي 
ــد، افزود:  ــف و ضبط ش ــي كش تاريخ
طبق نظر كارشناسان ميراث فرهنگي 
ــكه هاي مذكور متعلق به دوره قبل  س
ــت و فرد  ــالم و دوره ايليمايي اس از اس
ــت  قاچاقچي قصد فروش آنها را داش
كه با هوشياري ماموران پليس آگاهي 
ــروش اين  ــالش وي براي ف گتوند ت

سكه هاي تاريخي ناكام ماند.
ــكيل  ــه وي، متهم با تش ــه گفت ب
ــل قانوني به  ــير مراح پرونده براي س
ــا صدور قرار  ــام قضايي معرفي و ب مق

روانه زندان شد.
ــي از  حكومت هاي  ــوام ايليماي اق
ــد  ــكانيان بودن ــي در روزگار اش محل
ــتان  ــتان خوزس كه براي مدتي در اس

سكونت داشتند./ ايرنا
ازدواج هاي فاميلي 
عامل معلوليت هاي 

ژنتيكي در يزد
ــتان، با  ــتي اس ــركل بهزيس مدي
ــل توجهي از  ــه بخش قاب ــان اين ك بي
ــل بيماري هاي  ــه دلي ــا ب معلوليت ه
ــا كه ــت: از آنج ــت، گف ــي اس  ژنتيك

ــزد فاميلي  ــاي ي ــد ازدواج ه  40 درص
ــاوره  ــور قطع انجام مش ــت، به ط اس
ــي  اساس ــات  ضروري از  ــك   ژنتي

به شمار مي رود.
جليل عفتي افزود: در سال گذشته 
ــوت اجراي  ــهر ميبد به عنوان پايل ش
ــك اجباري در بدو  ــاوره ژنتي طرح مش
ازدواج تعيين شد، امسال نيز شهرستان 
ــراي اجراي اين طرح انتخاب  مهريز ب

شده است.
وي خاطرنشان كرد: معتقديم همه 
ــتان يزد بايد زير پوشش  شهرهاي اس
ــه دليل  ــرار گيرند، اما ب ــرح ق ــن ط اي
ــتي و اعتبارات  ــم بهزيس ــت ك بضاع
محدود، اجراي اين طرح در كل استان 
ــت ضمن اين كه  فعال امكان پذير نيس
آزمايش هاي ژنتيك براي مردم بسيار 
ــود به نحوي كه مبلغ  گران تمام مي ش
تمام شده براي آزمايش كامل ژنتيك 
ــه ميليون تومان  ــنوايي بيش از س ش

است. / مهر

ايران زمين
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ــهر باستاني  هفتمين فصل از كاوش در ش
بلقيس در خراسان شمالي در حالي به پايان رسيد 
كه كشفيات تازه اي در اين شهر تاريخي صورت 
گرفته كه برگي جديد از تمدن و شهرنشيني را در 

اين منطقه تاريخي رو كرده است.
ــتاني بلقيس در شهرستان  قلعه و شهر باس
ــفراين در استان خراسان شمالي واقع شده و  اس
پيشينه آن به دوران اوليه اسالم باز مي گردد. اين 
ــهر و قلعه واقع شده در آن يكي از بزرگ ترين  ش
ــتي و گلي در ايران  مجموعه معماري هاي خش
ــيه جاده معروف ابريشم قرار  ــت كه در حاش اس
داشته و در ادوار مختلف از رونق زيادي برخوردار 
بوده است. وسعت شهر بلقيس حدود 150 هكتار 
ــت كه  ــاحت ارگ آن حدود پنج هكتار اس و مس
ــالمي شكل گرفته و  ــت اس در قرن هاي نخس
ــته مسكوني  تا پايان دوره صفوي به طور  پيوس
ــهر بلقيس براي نخستين بار در  ــت. ش بوده اس
ــازمان ملي  ــوي دفتر فني س ــال 1352 از س س
ــتاني خراسان به شكل محدود  حفاظت آثار باس
ــرار گرفت. از آن پس تاكنون  مورد گمانه زني ق
ــت فصل كاوش در آن صورت گرفته كه هر  هف
ــش هايي از تاريخ و  ــل از اين كاوش ها بخ فص

تمدن اين شهر باستاني را نمايان كرده است.
ــهر  ــن و هفتمين فصل كاوش در ش آخري
ــتان و داخل  تاريخي بلقيس در دو بخش شارس
ــف بي نظيرترين گچبري دوره  ارگ نيز به كش

اسالمي و ساختار آبرساني منجر شد.
به گزارش خبرگزاري ها،  احمد نيك گفتار، 
ــت فصل هفتم كاوش در شهر تاريخي  سرپرس
ــت: كاوش در محدوده  ــس دراين باره گف بلقي
ــخص كردن كاربري و  ــتان باهدف مش شارس
ــده در فصل هاي  ــل فضا هاي كاوش ش تكمي
گذشته و در بخش داخل ارگ با هدف شناخت و 
آگاهي از ساختار معماري داخلي ارگ و فضاهاي 
ــكوني موجود در آن انجام شد كه مهم ترين  مس
كشفيات شارستان در بخش معروف به تپه منار، 
ــك صحن بزرگ با رواق هاي پيراموني با يك  ي
ــوان آن مزين به  ــرش بود كه اي ــر ف ورودي آج
گچبري هايي از نوع برهشته بود كه در نوع خود 
از بي نظيرترين گچبري هاي دوران اسالمي در 

دوره ايلخانان به شمار مي رود.
ــفيات ديگر در تپه  وي با بيان اين كه از كش
ــتون دار (شبستان  منار مي توان به ادامه تاالر س
ــاني (قنات) اشاره  ــجد) و يك ساختار آبرس مس

ــتون دار 16 ستون آجري به  كرد، افزود: تاالر س
ابعاد يك در يك متر دارد كه تشخيص كاربري 
اين سازه به دليل گستردگي، نياز به كاوش هاي 

باستان شناسي بيشتر دارد.
نيك گفتار با اشاره به اين كه ساختار آبرساني 
ــت آب بوده است،   محلي براي اليروبي و برداش
خاطرنشان كرد: احتماال اين ساختار در گذشته 
يكي از قنات هاي شهر كهن اسفراين به منظور 
ــهر محسوب مي شده كه در متون  تامين آب ش

تاريخي به اين قنات ها اشاره شده است. 
ــتر اين سازه اطراف تنبوشه ها با مالتي  بيش
ــخت و محكم است،  ــيار س از گل و آجر كه بس
ــت. اين باستان شناس درباره   پوشانده شده اس
ــل ارگ نيز به يك  ــفيات در داخ مهم ترين كش
حياط مركزي اشاره كرد كه همه  درگاهي هاي 
منازل مسكوني كه در فصل ششم به دست آمد 

به اين فضا منتهي مي شود.
ــوض انبار از  ــا بيان اين كه آب اين ح وي ب
ــاختار آب رساني از نوع تنبوشه اي  طريق يك س
ــود در اطراف ارگ تهيه  ــق خندق موج و از طري
ــده است، گفت: اين حوض انبار عالوه بر  مي ش
ــاكنان، با توجه به قرارگرفتن  منبع تامين آب س
ــير جهت وزش باد و درگاهي هاي منازل  در مس
ــده منازل هم  ــته به عنوان خنك كنن مي توانس

كاربري داشته باشد.

انسـان جنـــس  از  مالتـــي   
 در بين ديوارها

ــهر  ــل هفتم كاوش در ش ــت فص سرپرس
ــي از  ــد: در بخش ــادآور ش ــي بلقيس ي تاريخ
ــت و گلي، انسان مرده  ديوارهاي اين ارگ  خش
ــتند كه اسكلت هاي  را الي جرز ديوار مي گذاش
فراوان پيدا شده در آن گوياي اين واقعيت است. 
ــاخ هاي گوزن و قوچ كه  در بيرون از قلعه هم ش
همه صادراتي و برش خورده است، كشف شده 

كه متعلق به قرن سوم و چهارم است.
نيك گفتار به كشف تعدادي خانه مربوط به 
دوره صفويه در فصل هفتم هم اشاره كرد و گفت: 
ــر خانه يك تنور وجود دارد و از آن به عنوان  در ه
ــتفاده مي كرده اند. حياط، سرويس  ــي اس كرس
ــتي و سيستم آبرساني اين خانه ها نيز در  بهداش
ــي است؛ چون ارتفاع قلعه  حال مطالعه و بررس
ــمت هاي ديگر باالتر است، بنابراين بايد  از قس

سيستم پيچيده اي براي آبرساني داشته باشند.

وي با اشاره به اين كه همه خانه هايي كه در اين 
فصل كاوش شده  است، بجز اتاق مركزي بدون 
استثنا تنور دارند، تصريح كرد: هنوز نمي توانيم 
ــوار در اين خانه ها  ــه تعداد خان ــدس بزنيم چ ح
ــناس يادآور  زندگي مي كرده اند.اين باستان ش
شد: در دوره صفويه پيرامون قلعه ديوار حفاظي 
ايجاد كرده بودند كه نشان مي دهد از نظر نظامي 
ــيار قوي عمل مي كرده است. دورتادور قلعه  بس
ــه از طريق پل هاي ارتباطي  ــم خندق بوده ك ه
ــته است. عرض خندق ها  به بيرون قلعه راه داش
ــيده است و  در برخي جاها به 20 متر هم مي رس
ــاورزي بود و هندوانه  اطراف آن را كه زمين كش

مي كاشتند، آزادسازي كرديم.

 سازه هاى صنعتى بلقيس
نيك گفتار سازه هاي اين منطقه را در جهت 
ــت: حتي كوره هاي  ــاد عنوان كرد و گف وزش ب
ــت  ــفالگري نيز از چنين ويژگي برخوردار اس س
ــوع كه چه موقع اين  ــوان روي اين موض و مي ت
ــده كه باد آتش آن را خفه  ــن مي ش كوره ها روش

نكند، هم كار كرد.
ــاره به كشف كارگاه هاي صنعتي  وي با اش
آهن، آينه مفرغي، ظروف داراي كتيبه، شيشه 
هاي خرد شده، كارگاه هاي سفالي و پارچه هاي 
ــاجي و  ــان از وجود صنعت نس ــكار كه نش قلم
ــد:  ــوي در منطقه دارد، يادآور ش ــي ق پارچه باف
ــفالي  ــي كاوش ها، يك چاه پر از ظروف س در پ

كشف كرديم. همچنين يك تپه پر از اليه هاي 
تاريخي از دوره ساساني تا صفوي نشان مي دهد 
ــالمي دارد و آن قدر اليه ها در  كه ديوارچيني س
اين قسمت زياد است كه كار كردن به روي آن 
سخت شده، اما بيشتر وسايلي كه سبك زندگي 
ــي داده در جريان  ــان م مردم اين منطقه را نش

حفاري هاي غيرمجاز از قلعه خارج شده است.
ــناس به كشف مسجد جامع  اين باستان ش
آجري منطقه نيز اشاره كرد و افزود: سالم ترين 

ستون يك متر در يك متر است. 
ــه مربوط به  ــمت ك گچبري هاي اين قس
دوره ايلخاني و سربداران است، با گچبري هاي 
ــد. در دروازه  ــري مي كن ــجد ورامين براب مس
نيشابور در شهر بلقيس، تدفين هايي طبق سنت 
مسيحيان و يهوديان پيدا كرده اند، حتي داخل 

ظرف ها نماد صليب هم وجود داشت.
 سرپرست فصل هفتم كاوش  درباره بقاياي 
ــهر به جا مانده اظهار  نقاره خانه اي كه در اين ش
ــمن حمله مي كرده از آن  كرد: هنگامي كه دش
ــد و از طريق  ــه ارگ اطالع مي دادن ــمت ب قس
ــدند. حتي  تونل هاي زيرزميني وارد قلعه مي ش
يك سري تونل هاي زيرزميني در اين محدوده 
ــدا مي كند و  ــه كوه ها راه پي ــم كه ب ــدا كردي پي
ــري در آن ــراه گچب ــازه هاي عظيمي هم  س

 وجود دارد.

رفتگران تحصيلكرده در خرم آباد
ــتان هاي  ــياري از اس بيكاري كه در بس
ــد، تحصيلكرده هاي  ــوج مي زن ــور م كش
ــتان لرستان  ــانس اس ــانس و فوق ليس ليس
ــاغلي  ــمت انتخاب مش را مجبور كرد به س
ــهر   ــطح ش ــون رفتگري و نظافت س همچ
ــهرداري  ــتخدامي ش ــد و در آزمون اس برون

خرم آباد شركت كنند.
شهردار خرم آباد دراين باره به مهر گفت: 
ــر حدود 200  ــوع طي يك ماه اخي در مجم
ــهري در شهرداري جذب  نيروي خدمات ش
ــده اند كه برخي از انها توسط شركت هاي  ش
ــته به شهرداري  پيمانكاري خصوصي وابس

خرم آباد در اين بخش جذب شده اند.
ــاره  به روند  ــي عيدي بيرانوند با اش يحي
استخدام اين افراد  اظهار كرد: در اين ارتباط 
ــهرداري خرم آباد  ــالم عمومي ش طبق اع
ــه نيروهاي خدمات  ــي بر نياز اين نهاد ب مبن
ــهري، از كساني كه تمايل به كار در حوزه  ش
خدمات شهري مانند جمع آوري زباله و رفت 
ــهر را دارند، خواسته شد براي ثبت  و روب ش

نام مراجعه كنند.
ــده  ــه گفته وي، از بين افراد ثبت نام ش ب
ــانس  ــدا 25 نفر با مدرك تحصيلي ليس ابت
ــراي كاردر حوزه نظافت  ــانس ب و فوق ليس
ــه در نهايت پس از  ــده بودند ك ــب ش داوطل
بررسي شرايط اين افراد، تعداد زيادي از آنها 
ــيمان شده و انصراف  از كار در اين زمينه پش
ــر يك نفر ــن 25 نف ــت از اي ــد. در نهاي  دادن

ــا مدرك  ــر ب ــار نف ــانس و چه ــوق ليس  ف
ــود را براي  ــانس آمادگي خ ــي ليس تحصيل
ــالم كردند و اكنون نيز  ــن حوزه اع  كار در اي

مشغول كار هستند.
ــته  ــح كرد: رش ــد تصري عيدي بيرانون
ــدرك  ــه  م ــر ك ــج نف ــن پن ــي اي تحصيل

فوق ليسانس و ليسانس  دارند، عمومي بوده 
كه معموال بازار كار ندارند.

ــركت  ــئول ش ــي، مس ــعود پازوك مس
ــراد و پيمانكار  ــتخدام اين اف خصوصي اس
تنظيف شهرداري خرم آباد  نيز  با بيان اين كه 
ــتخدام جذب نيروهاي تنظيف،  در آگهي اس
پيش شرط مدرك تحصيلي نداشتيم،  گفت: 
بيشتر كارگرهايي كه براي كار به ما مراجعه 
مي كنند، تحصيلكرده هستند و  با اين كه ما 
به آنها پيشنهاد مي كنيم  دنبال كارهاي بهتر 
ــته شده اند  بروند، ولي چون از بيكاري خس
ــت خانواده خود را تامين  و مي خواهند معيش

كنند، مجبور به اين كار هستند.
ــوص دليل انصرف برخي از  وي درخص
ــانس هاي متقاضي  فوق ليسانس ها و ليس
ــياري از اين افراد  ــت: بس ــري هم گف رفتگ
به دليل اين كه تمايل داشتند براي حفظ آبرو 
ــغول كار شوند و شيفت  ــيفت شب مش در ش
ــب ما هنوز فعال نشده است، ترجيح دادند  ش

انصراف دهند.
ــي با بيان اين كه از مجموع 23 نفر  پازوك
ــانس و فوق ليسانس پنج نفر  متقاضي ليس
ــانس و يك نفر فوق ليسانس در بخش  ليس
ــغول كارند، يادآور شد: اين فرد  تنظيف مش

داراي فوق ليسانس شيمي است.
ــاره  ــهرداري با اش ــئول در ش ــن مس اي
ــيف پنج تا  ــه كار تنظيف در دو ش ــه اين ك ب
ــر تا عصر  ــه ظه ــح و 13 و 30 دقيق 10 صب
انجام مي شود، تصريح كرد: هنوز در خرم آباد 
ــيف شب تنظيف جا نيفتاده و اين درحالي  ش
است كه برخي از نيروهاي تحصيلكرده اي 
ــد، اعالم كردند در صورت  كه انصراف دادن
ــيفت شب آمادگي برگشتن به  راه اندازي ش

كار را دارند.

 بلقيس؛شهرى با ديوارهايى از ِگل و انسان
بي نظيرترين گچبري دوره اسالمي و ساختار آبرساني از كشفيات مهم هفتمين فصل كاوش در اين شهر است

ــيالت گيالن از رهاسازي  مديركل ش
ــفيد در درياي  150 ميليون بچه ماهي س
ــتان در تابستان امسال  خزر و منابع آبي اس

خبر داد.
ــعباني با  ــحاق ش به گزارش ايرنا، اس
ــازي اين بچه ماهي ها  بيان اين كه رهاس
ــازي و ترميم ذخاير درياي  به منظور بازس
ــده و تا هفته  ــزر از يك ماه قبل آغاز ش خ
ــت، افزود: اين  اول مرداد ادامه خواهد داش

ــي از ماهيان   بچه ماهيان پس از تخم كش
مولد و انجام عمل لقاح تبديل به الرو شده 
ــي در دو مركز تكثير و  ــد يك گرم ــا ح و ت

بازسازي ذخاير رشت و سياهكل رشد پيدا 
كرده و سپس رهاسازي مي شوند.

به گفته وي، بچه ماهيان توليدي اين 
ــا و منابع آبي مركز و  ــز در رودخانه ه مراك
غرب گيالن، تاالب انزلي و رودخانه هاي 
ــوند كه  ــازي مي ش ــرق گيالن رهاس ش
ــده ماندن ــانس زن ــور افزايش ش  به منظ

ــد آب كافي و  ــه ماهيان، رودخانه باي  بچ
ــدون آلودگي  ــته و ب ــب داش مصب مناس
ــي ــاب صنعت ــاورزي و پس ــموم كش  س

 و شهري باشد.
ــيالت گيالن درخصوص  مديركل ش

ــادآور  ــن ماهيان ي ــت اي ــد بازگش درص
ــت  ــان دهنده اين اس ــد: آمار صيد نش ش
ــان ــن ماهي ــد اي ــدود 10 درص ــه ح  ك

 به چرخه صيد برمي گردند.
ــان كرد: رهاسازي  ــعباني خاطرنش ش
ــه ماهيان  ــواع بچ ــون ان ــدود دو ميلي ح
ــر و  ــز تكثي ــدي در مرك ــاري تولي خاوي
بازسازي شهيد بهشتي بخش سنگر رشت 
در رودخانه سفيدرود نيز از اول خرداد آغاز 
شده و تا پايان تيرماه ادامه خواهد يافت كه 
درصد بازگشت اين بچه ماهيان به چرخه 

صيد نيز حدود 3درصد است.

ــت استان  مديركل حفاظت محيط زيس
ــوزي در پارك ملي  ــارس از وقوع آتش س ف
بمو خبر داد و گفت: اين آتش سوزي دوشنبه 
ــته رخ داد كه بر اثر آن حدود 50  ــب گذش ش

هكتار از اين منطقه خسارت ديد .
ــه در اين  ــان اين ك ــوي با بي ــزه ول حم
ــوزي به گونه هاي حيواني خسارتي  آتش س
وارد نشده است، در گفت وگو با تسنيم  افزود: 
ــا نابودي اين ميزان علوفه هاي مرتعي در  ام
كاهش تغذيه گونه هاي حيواني موثر است.

ــاره به اين كه اين آتش سوزي  وي با اش

ــاعت تالش مردم شهرستان  پس از چهار س
ــد، گفت:  زرقان و محيط بانان آتش مهار ش
ــكارچيان غيرقانوني  ــوزي ش علت آتش س
ــتان  ــراي ايجاد زمينه فرار دوس بودند كه ب
ــارك ملي بمو را  ــان پنج نقطه از پ متخلفش
ــكارچيان  آتش زده بودند. وي اظهار كرد: ش
ــط محيط  بان ها  غيرقانوني در محوطه توس
ديده و محاصره شده بودند كه در همين حين 
ــا آتش زدن پنج  ــده  ديگري از متخلفان ب ع

نقطه، زمينه فرار اين افراد را فراهم كردند.
ــت استان  مديركل حفاظت محيط زيس

ــداد نيروها در  ــاره به اين كه تع ــارس با اش ف
ــت،  پارك ملي بمو 40 برابر ديگر مناطق اس
ــه ازاي هر هزار  ــزود: در پارك ملي بمو ب اف
هكتار يك محيط  بان وجود دارد در صورتي 
ــر 40 هزار  ــر مناطق به ازاي ه ــه در ديگ ك

هكتار يك نيرو فعاليت مي كند.
ــي از قديمي ترين  ــو يك ــارك ملي بم پ
ــور با بيش از 50 سال قدمت  پارك هاي كش
ــت كه نمونه برجسته اكوسيستم طبيعي  اس
ــمال شهر شيراز و در شرق شهر زرقان  در ش

قرار دارد.

رهاسازي 150 ميليون بچه ماهي سفيد در  درياى خزر

آتش سوزي در پارك ملي «بمو»

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
ــتان تهران از كشف الشه يك قالده  اس
ــتحفاظي  خرس قهوه اي در محدوده اس

شهرستان فيروزكوه خبر داد.
ــي ميرزاكريمي  ــه گزارش مهر، نق ب
ــهروندي  ــت: در پي تماس تلفني ش گف
ــه يك قالده خرس  ــي بر وجود الش مبن
ــه گدوك در مجاورت  قهوه اي در منطق
ــران، ماموران  ــهرـ  ته ــور قائم ش مح
ــت شهرستان  يگان حفاظت محيط زيس
فيروزكوه بالفاصله به محل اعزام شدند 

ــه يك خرس قهوه اي  كه در آنجا با الش
ــت و پاي بسته در حالي كه از ناحيه  با دس
ــاچمه زني  ــورد اصابت گلوله س ــف م كت

چهارپاره قرار گرفته بود، برخورد كردند.
ــي هاي مقدماتي  وي افزود: در بررس
صورت گرفته مشخص شد كه الشه اين 
خرس توسط يك خودروي وانت از محلي 

ديگر به اين مكان منتقل شده  است.
به گفته ميرزاكريمي الشه اين خرس 
ــتر به  ــي هاي بيش به منظور انجام بررس

پارك پرديسان منتقل شد. 

 پيدا شدن الشه خرس قهوه اي 
با دست وپاي بسته

مهر
س:

عك

قلعه «بلقيس» دومين ارگ خشــتى و گلى بزرگ ايران  در ســال 80  به  ثبت 
ملي  رســيده اســت و هم اكنون در حال آماده سازى   براى ثبت جهانى است. 
با جهانى شــدن اين اثر تاريخى فصل تازه اى از گردشــگرى  به روى اين شهر 
باز مى شود به طورى كه  به گفته سرپرست فصل هفتم كاوش شهر بلقيس،  
اين قلعه » در نوروز امسال  17 هزار توريست داشته طوري كه كنترل اين 
گردشگران از دست  مقامات استانى  خارج شده  بود . درمجموع گردشگران 
نوروز امسال نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزايش داشته است. 
گردشگران فرانسوي، آلماني و سوئدي بيشترين آمار گردشگران منطقه را 
در نوروز امســال داشــته اند و  اخيرا  نيز نزديك به 16 گردشــگر خارجي از 

اين قلعه ديدن كردند. 

افزايش 60 درصدى گردشگران خارجى
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