
01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

PERSIAN
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گفت و گو

در• گرفتن• امتیاز• با• را• چاپل• اخیرا•رکورد•گرگ• او•
سده•های•دوتایی•در•اولین•آزمونهای•کاپیتانی•در•سفر•هند•
انعکاس•واقعی•از• داد.این•یک• به•شریالنکا•را•مطابقت•

رسیدن•به•ارتفاع•ها•با•رویکرد•متمرکزاست.•
اسطوره•ی،•)ان•بی•ا(••اتحادیه•ملی•بسکتبال•مایکل•
از•9000•ضربه•را•در• بیش• :•من• جوردن•گفته•است•
من• ام،• داده• دست• از• ام• حرفه• دوران•
دفعه• •26 من• م.• ا• باخته• را• بازی• •300
مورد•اعتماد•قرار•گرفتم•تا•ضربه•بردی•
دست• از• را• ان• ول��ی• ب��زن��م،• را• ب��ازی•
ام• زندگی• در• بارها• و• بارها• من• دادم،•
خاطر• همین• به• و• ام.• خ��ورده•  شکست••

موفق•شده•ام.•
همین•چیز•دقیقا•با•ویرات•مطابقت•دارد.•
چنین• کردن•خودش• بهتر• برای• و• اشتیاق•
است•که•او•نه•تنها•روی•مهارتهای•ضربه•
زنی•اش•کار•میکند،•بلکه•وقت•یکسان•را•برای•اصالح•
مهارت•های•پرتاب•توپ•و•فیلدینگ•نیز•صرف•میکند.••و•
هنگامی•که•شما•این•واقعیت•را•درک•کنید•که•او•فقط•26•
سال•دارد،••شگفتی•ها•و•سوابق•وی•که•آماده•نوشتن•در•
زیر•نام•خودش•هست•و•موجب•افتخار•هند•و•الهام•بخشیدن•

چندین•فرد•شده•است•شما•را•متعجب•خواهد•ساخت.

پرتاب•کنندگان•پیدا•خواهد•کرد•که•ضربات•به•محدوده•
ها•در•باالی•طنابها•اصابت•کنند.•عالوه•بر•آن•توانایی•
سرعت•بخشیدن•به•ضربه•زدن•با•ضربات•بزرگ•با•
ضربه• یک• که• داد• خواهد• نشان• شما• به• اش•• اراده•
زن•رویایی•از•چه•ساخته•شده•است.•رفلکسهای•کامل•
یا• و• توپ• گاه• به• گاه• پرتاب• و• فیلدینگ• وقت• در• و•

امتیازهای• فقط• ویکت• داشتن• دست• در•
اضافی•هستند۔

عاشق• وار• دیوانه• که• کشور• این• در•
کریکت•هست،•ویرات•استعدادهای•طبیعی•
مانند•سونیل•گاواسکار•و•سچین•تندولکار•
برای•به•رخ•کشیدن•نداشت،•
ب��رای• ک��ه• عرقهایی• ول��ی•
ریخته• اینجا• ت��ا• رس��ی��دن•
و• تحسین• ارزش• اس���ت،•
تمجید•را•دارد.•بسیاری•ها•

موافق•به•این•هستند•که•برای•شروع•وی•نه•
زمان•مناسب•را•در•دست•دشت•و•نه•مانند•
دیگران•ورزشکار•بود.•بهترین•کاری•که•
او•میتوانست•انجام•دهد،•تنظیم•هدف•و•کار•
کردن•در•راه•بینقص•کردن•تکنیکهایش•و•

صبور•بودن•در•این•راه•بود.•

وی•اخیرا•رکورد•
گرگ•چاپل•را•با•
کسب•امتیاز•سده•
های•دو•تایی•در•
آزمونهای• اولین•
کاپیتانی••شکست

در•جهت•عقربه•های•ساعت•از•باال•سمت•چپ:•ویرات•کوهلی•در•حال•دریافت•جایزه•ارجونا•از•ریس•جمهور•هند•دکتر•پراناب•موکرجی.•
در•آزمونهای•کاپیتانی،•کوهلی•بعد•از•کسب•امتیاز•سده•برای•گرفتن•عکس•با•ستاره•ای•تنیس•روگر•فدرر•در•حال•ژست•گرفتن•است.
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آمار و سوابق ویرات
• سریعترین•سده•)52توپ(•توسط•ضربه•زن•هندی•او•دی•ای	
• سریعترینب•ازیکن•کریکت•هندی•با•اجرای•1000•دوش•در•او•دی•ای	
• سریعترین•بازیکن•کریکت•هندی•با•اجرای•3000•دوش•در•او•دی•ای	
• سریعترین•بازیکن•کریکت•هندی•با•اجرای•4000•دوش•در•او•دی•ای	
• سریعترین•بازیکن•کریکت•هندی•با•اجرای•5000•دوش•در•او•دی•ای	
• سریعترین•بازیکن•کریکت•با•اجرای•3000•دوش•در•او•دی•ای	
• سریعترین•بازیکن•کریکت•هندی•با•رسیدن•به•10•سده•در•او•دی•ای•،•و•به•	

طور•کلی•دومین•سریعترین•بعد•از•هاشم•امال
• سریعترین•بازیکن•کریکت•هندی•با•رسیدن•به•15•سده•در•او•دی•ای•،•و•به•	

طور•کلی•دومین•سریعترین•بعد•از•هاشم•امال
• سریعترین•بازیکن•کریکت•هندی•با•رسیدن•به•20•سده•در•او•دی•ای•،•و•به•	

طور•کلی•دومین•سریعترین•بعد•از•هاشم•امال
• سومین•ضربه•زن•که•در•یک•سری•از•مسابقات•د•استرالیا•4•سده•را•در•	

تست•ها•کسب•کرده•است
• بیشترین•دوش•ها•را•در•برابر•بازیکنان•هندی•که•به•استرالیا•سفر•کرده•اند•	

کسب•کرده•است.••.•هنگانی•که•وی•به•121•دوش•رسید،•رکورد•دوید•را•
که619•دوش•بود•نیز•شکست•و•در•سفر•04-2003•امتیاز•کسب•کرد

• برای•تعداد•صد•ها•با•سونیل•گاواسکار•هیچ•برابری•ندارد.•گاواسکار•در•	
دوره•حرفه•اش•4•صد•را•دو•دفعه•در•برابر•هند•غربی•به•دست•آورده•است

• •سریعترین•در•اجرای•1000دوش•در•باشگاه•های••تی20	

شیوه•بازی•و•خلق•
و•خ��وی•وی��رات•
است•که•او•را•در•
در• تجارت• ای��ن•
جایگاهی•برتر•از•
همه•قرار•می•دهد

با•تمام•توجه•آسوده••باقی•ماند•و•فقط•روی•ستون•بندی•
پس• پیروزی• و• از•سده• از••دوش،•سده•پس• پس• دوش•
از•پیروزی•تمرکز•کرد.•نتیجه•این•همه•صبر،•صبت•و•
تمرکز•نه•تنها•حریفی•است•که•باید•از•ان•
ترسید•بلکه•اسطوره•ای•الهامبخش•برای••

دیگر•بازیکنان•جوان•کریکت•است
گرفتن• ق��رار• ب��اال• سبب• ک��ه• چیزی•
ویرات•در•این•تجارت•میشود،•تکنیکها•و•
مزاج•وی•است.•و•را•در•نامناسب•ترین•
های• توانایی• با• و• و• دهید،• قرار• شرایط•
ضربه• شکاف• برای• راهی• اش• جادویی•

در• دیگری• پر• یک• نیز• بودن• کاپیتان• آزمون• و• دارد،•
کالهش•است.•

و•تنها•چیزی•که•مثل•قبل•تازه•مانده•است،•تشنگی••
به• رسیدن• ب��رای• عزیمت• ب��رد،• ب��رای•
تحقق• ب���رای• کنجکاوی• و• اه��داف��ش،•

بخشیدن•رویاهایش•است•
غیر• ظاهرا• انتظارات• مسیر• این• در•
با• مقایسه• مثل• اند.• آمده• پیش• نیز• واقعی•
کسی•دیگر•نه•و•سچین•تندولکار،•به•تبع•
حال• این• در• دیگر.• عظیم• انتظارات• آن•
ویرات••تهاجمی•ولی•زیرک•به•هر•حال•
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گفت و گو

پسر•دهلی•قطعا•به•یک•مرد•بالغ•تبدیل•شده•است••که•می•تواند•دوره•
کریکت•هند•را•به•سمت•مسیرهای•شکوهمند•هدایت•کند

در• را• خود• حضور• بار• اولین• برای• کوهلی• وی��رات•
صحنه•بزرگ•کریکت•به•عنوان•یک•کاپیتان•در•دوره•
•مطرح•کرد.• 19جام•جهانی•کریکت•در•سال••2008•
یک• در• •75 توپ• •100 همراه• به• او• زیرکانه• رهبری•
امتیاز• یک• و• ایندز”،• “وست• مقابل• در• گروهی• بازی•
در• نهایی• نیه• تایی•)43(•مهم•در•مسابقات• چهل•و•سه•
در• هند• بهتر• نتیجه• دریافت• به• منجر• نیوزیلند،• مقابل•

مسابقه•فینال•در•مقابل•آفریقای•جنوبی•نیز•شد.•••
چیزهای•زیادی•از•ان•وقت•به•بعد•تغییر•کرده•است.•
ویرات•در•حال•حاضر،•چهره•ستاره•ای•کریکت•است•
که•به•همراه•چندین•رکورد•جهانی•اعتبارش•را•به•دست•

مرد•حال•حاضر
نوشته:  امیا دوسانه
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طرز تهیه
برنج را به خوبی در آب بشویید، و بعد 	 

تمامی ادویه جات و ترشی جات را با هم در 
مخلوط کن بیاندازید و درشت خورد کنید 

مخلوط کن را کنار بگذارید	 
روغن و یا کره آب شده را در یک لگن 	 

داغ کنید. پیاز و فلفل سبز را اضافه کنید 
و تا وقتی که طالیی رنگ شود، سرخ 

کنید.  گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب 
مخلوط کنید.. اکنون، رب زنجبیل و سر 

را اضافه کنید. برای یک دقیقه هم بزنید.  
نمک، زردچوبه، فلفل و پودر گشنیز را نیز 

اضافه کنید. برای 30 ثانیه هم بزنید. مواد 
مخلوطی را که کنار گذشته بودید اضافه 

کنید و خوب هم بزنید 
گوشت مرغ را اضافه کنید و به خوبی 	 

مخلوط کنید. برای 15 دقیقه بگذارد در 
جوش بپزد. پس از آن که کاهش یافت برنج 

را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. 
1/2- 4- فنجان آب اضافه کنید، ان را به 	 

جوش بیاورید، وقتی به جوش آمد تا صدای 
یک سوت ان را زودپز کنید. بعد از آن برای 
5 دقیقه جوش دهید. گاز را خاموش کنید و با 

چنگال نرمش کنید. با رایتا خیار سرو کنید

مواد الزم
750 گرم برنج باسماتی

250 میلی لیتر کره آب شده یا روغن
200 گرم پیاز خورد شده نازک

6 گرم فلفل سبز 
100 گرم گوجه فرنگی ریز خرد شده 

50 گرم رب زنجبیل سیر
2 گرم پودر زردچوبه 

5 گرم پودر فلفل 
4 گرم پودر تخم گشنیز

75 گرم برگ گشنیز 
50 گرم برگ نعناع خرد شده 

5 گرم برگ کاری
نمک  به مقدار الزم

پودر ادویه بریانی
گرم چوب دارچین 2
گرم دانه رازیانه 2  

 گرم کلپاسی /گل سنگ 
سیاه و سفید  3

گرم دانه زیره سبز 2
گرم میخک 2

گرم هل  2
 گرم  فلفل سیاه 2

بریانی تهاالپکاتو کوزهی

کالیانی  بریانی 
نبات  از،  استفاده 
و گوشت گاو، به 
همراه طعم گوجه 
فرنگی و گشنیز 

را معروف کرد

ان  شد،  معرفی  ملکه  توسط  عطار)عطر(  از  استفاده 
هم برای پوشش دادن بوی گوشتی، تا اشرافیان هندو نیز 

بتوانند به همراه پادشاه غذا بخورند. 
به  الملک   نظا  منصوب  از  پس  حیدرآبادی  بریانی 

عنوان حاکم جدید حیدرآباد، توسط اورانگزب، خلق شد 
  50 ح��دود  پختن  موجب  و  بود  کامل  بریانی  کاچی 

دستورلعمل مختلف بریانی شد که با، ماهی، 
درست  گ��وزن  گوشت  و  بلدرچین  میگو، 
از  میراث  یک   ، کالیانی  بریانی  یا  میشدند. 
نواب کالیانی از بیدار )کارناتاکا( استفاده از 
گوشت گاو، نبات و گوجه فرنگی- با عطر و 
طعم گشنیز در بریانی را معروف کرد.. از 
لوبیا  استفاده  پیشاوری  بریانی  دیگر،  سوی 
قرمز و سفید، چانه کابلی، نخود سیاه و نخود 
و  گالب  بادام،  زمینی،  بادام  آجیل  با  سبز، 

زعفران را برای تراکم غنی از عطر و طعم اضافه کرده 
به نمایش گذشته بود. 

هر چند هنر تطبیق دودمان سلطنتی به بریانی از حسن 
نیت نوابی ها بود،  ولی بعضی از بهترین نو آوری های 
این غذای عربی از جنوب می آیاد،مثل بریانی امبور که با 
برنج سراگا سامبا آماده میشود. یک نوع غذای سنتی تامیل 
ریزوتو  غنی  طعم  که   ارباریو  برنج  به  وابسته  که  نادو 

مانند را به غذا اضافه میکند، و یا بریانی دیندیگول کاری 
کردن  طعام  برای خوش  کاری  گوشت  اضافه  از  قبل  که 

برنج استفاده میشود. .
تیپو  عالقه  مورد  غذاهای  از  یکی  کالیکوت  بریانی 
با ترشی خیس  سلطان بود که هنر سرو کردن بریانی را 
را  نارگیل  روغن  در  شده  سرخ  های  پاپاد  و   ای  سرکه 
بهوری  بریانی  ان  دنبال  به  و  معرفی کرد. 
کشک  با  که  ب��ود  فرنگی  گوجه  از  غنی 

کوبیده و سنگ نمک سرو میشد
پرتغالی  کشیش  که  نیست  تعجب  جای 
از  دی��دن  ح��ال  در  مانریک  سباستین  ف��را 

این  به  هند  سلطنتی  دادگاه 
“بریانی  ک��ه،  ک��رد  اش��اره 
بزرگ  کننده  متعادل  یک 

آشپزی است”
و  سلطنتی  م��ع��روف،  پ��ول��دار،  اف��راد 
مردم عادی آن را دوست دارند اما در این 
حال برای مهمانان سرو نمیشود. مانریک 
نمیدانست که 100 سال بعد این یک غذای 
را  ان  همه  و  ماند  خواهد  باقی  سلطنتی 
برای همه سرو  و  داشت،  دوست خواهند 

خواهد شد
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طرف چپ:  بریانی تارکاری نوابی، 
طرف راست : بریانی  دم مرغ

سلطنتی دارای بخش سخاوتمندانه ای است بین پلو 
آماده  عثمانی  امپراتوری  از  دو  هر  که  بریانی  و 
برای  اغلب  داری��وش  شاه  نمیبیند  تفاوتی  هیچ  اند 
ان  است  اعتبار  با  روز  مدرن  پلو  آوردن  بوجود 
هل  گرز  گالب  مانند  هایی  عطر  از  استفاده  با  هم 
پختن  برای  چهارچوبی  نهایت  در  که  دارچین  و 
بریانی شد.  در فرهنگ عامه حتی ممتاز محل نیز 
تکنیک  همراه  به  کرد  استفاده  را  ای  مشابه  روش 
تا  استفاده میشود  کبابها  کوک کردن گوشت که در 
گوشت رطوبتش را از دست ندهد و نیاز به همراه 

دیگری نباشد.
سفرنامه  در  البیرونی  معروف  سفر  تاریخدان   
خود، به غذاهای مشابه به بریانی اشاره کرده است 
که در هند وجود داشته اند آماده شده اند و پادشاهان 
از آنها لذت برده اند ان هم قبل از این که مغولها این 
غذا را در  آنجا معروف کنند و ان را یک ضرورت 
در  که  ببرد  پی  تواند  می  آیا کسی  بسازند   نظامی 
یا  است  تر  قدیمی  تاالس سری  بریانی  بریانی  لجر 

بریانی مپله کوزی؟ 
 با توجه به پخت بریانی ماپیال که در ان از هنر 
را  ان  مغولها  که  این  از  قبل  است  شده  استفاده  دم 
دانه  برنج  همچنان  و  داشت  وجود  سازند  معروف 
عطر  دادن  برای  بود  نامیده  جیراکاصاال  که  کوتاه 
غذایی  مواد  تاریخدانان  حال  هر  به  میشد  استفاده 
 1600 اواسط  و  اواسط1500  بین  را  بریانی  تولد 
نشانی کرده اند انسان شناسان بر این باورند که این 

مورد توجه بوده است.
تعداد کامی معتقد به این هستند که بریانی همان 
خاطرات  دفتر  در  طوریکه  و  است  شده  تبدیل  پلو 
بخاطر  نام  این  است  شده  ذکر  جهان  نور  ملکه 
تشخیص مخارج  گیاهی از غیر گیاهی داده شده بود
در طی ان دوره بریانی اغلب با پیاز سرخ شده 
و نعناع آراسته میشد، و پلو هم سخاوتمندانه با گل 

سرخ و انار تزیین میشد. 
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م��م��ک��ن اس���ت 
ب��ری��ان��ی ب��رای 
اول��ی��ن ب���ار به 
کریال  س��واح��ل 
عربها  ت��وس��ط 

آورده شده باشد

بریانی بار اول در 2 پس از میالد ذکر شده 
بود ان هم به عنوان یک برنج معطر و به نام 
اون سرو در ادبیات تامیل

طراحی  تبعیداش   دوره  در  شاه  علی  واجد  آشپزخانه 
تهیه  زعفران  معطر  یخنی  از  کلکته  بریانی  بود.  شده 
شده  گفته  اس��ت.  شده  طراحی  ع��ارف  جشن  در  شده 
است که در طول دوره تبعید مخارج گوشت شاه مقدار 
زیادی کاهش یافته بود طوریکه پذیرایی با یک قسمت 
در  گوشت   قطعه  سه   ضریب   زمانی   که  گوشت 
دشوار شده  ای   فزایانده  به طور  داشت  را  قاشق  یک 
بودبرای پر جلوه دادن، سرآشپز یک عدد تخم مرغ را 
به ظرف اضافه کرد و به ان ادویه جات و ترشیجات 
نیز اضافه کرد تا طعم گوشت را به ان بدهد باشد. واجد 

بود  چنین  و  شد  ترکیب  این  عاشق  علی 
از  بعد  البته  شد.  متولد  بریانی  اولین  که 
آن تخم مرغ با یک الیه از مرغ پوشیده 

میشد و به خوبی در روغن سرخ میشد
تاثیرگذاری  تصادفات  از  دیگر  یکی 
کاتهال  بریانی  بریانی،  روی  فرهنگ 
دهلی  کیستها است که ساکنان  متهور  از 
در  بودند.  مغولها  از  قبل  دوره  در  قدیم 
تاریخچه چنین است که طاهری اول که 

به بریانی سبز تکامل یافت اول برای تغذیه اجتماع به 
کا  دال  و  کالجی  کی  دال  مانند  نوآوریها  دیگر  همراه 
کیمه ساخته شده بود جایی که عدس برای از نو درست 
استفاده میش. غذای مورد  کردن عطر و طعم گوشتی 
عالقه بگم قدیسا از بهوپال، گوشت بریانی با طعم مالیم 
بوده  مورادابادی  بریانی  بخشش  الهام  غذای  که  است 
است که از یخنی )آبگوشت گوشت( برای رنگ و بوی 
دادن برنج استفاده میشد. انسان شناسان اغلب میگویند، 
بریانی  پختن  سبک  توسط  لوکنوو  معروف  بریانی  که 

ماپیال الهام بخشیده شده، که در ان قبل از این که برنج 
حسنیه  ساختمانی  کارگران  به  و  شوند  الیه  گوشت  و 
آصفی پیش گردند، به طور جداگانه با استفاده از پرده  

)پرده( پخته میشدند.
و  پخت  سبک  الدوال  آصفا  نواب  که  بود  اینجا  در 
پز دم را کشف کرد که در نهایت موجب مشهور شدن 

بریانی لوکنوو شد. 
از  باید  ما  که  باورند  این  بر  بسیاری  که  حالی  در 
مغوالن برای این نوآوری بریانی ممنون باشیم. ولی ان 
به نظر میرسد که سالها پیش از ان که مغول ها هند را 
بار  برای  بریانی  بسازند.  خانه خودشان 
اول توسط عربها در سواحل کریال فرود 
از  بعد  در2  معطر  برنج  عنوان  به  آمد. 
سرو  اون  نام  به  تامیل  ادبیات  در  میالد 
ذکر شده بود که توصیف ان  از نزدیک 
کامال همسان خلقت ممتاز محل در1600 
بریان  فارسی  کلمه  از  بریانی  کلمه  بود. 
“سرخ  ان   معنای  که  است  شده  گرفته 
طور  به  که  است.  پختن”  از  قبل  کردن 
سنتی قبل از جوش دادن برنج و نرم کردن ان برنج را 
در روغن ریخته سرخ میکردند تا یک طعم نیش زننده 
 / اید. و سپس الیه گذاشتن گوشت سرخ شده  به دست 
پخته شده جداگانه و تزیین ان با زعفران و گل سرخ. 
برنج  های  دانه  البته  بود.  پخته شده  اون سرو  اینگونه 
زردچوبه  مانند  هایی  ادویه  و  بودند  شکلی  مروارید 
گشنیز و برگ بو اضافه شده بودند. جالب توجه است 

که برای مدت طوالنی بریانی مغول پلو نامیده میشد
در واقع این الکبری که در آداب رسوم غذا خوری 
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FLAVOURS OF BIRYANI
Biryani could easily fit the description of a national dish, given that 

every state has its own variant with a history to go with

GULEZAR BIRYANI  
(HIMACHAL PRADESH)
A brilliant creation from Jahangir’s royal 
kitchen, it was an ode to Mehrunissa who 
loved flowers. Gulezar Biryani was the 
recreation of the Valley of Flowers on the 
plate and slightly sweet in taste

SHIKAMPURI  
PILAF (PUNJAB)
The gem from the House of 
Patiala, the Shikampuri Pilaf is 
characterised by its succulent, 
dry fruit stuffed breast pieces 

QUBOOLI (DELHI)
Popular among the old settlers of 
Delhi, Qubooli was refined during 
Aurangzeb’srule. A staunch vegetarian, 
Aurangzeb preferred biryani made with 
rice, Bengal gram, dried apricot, basil, 
almond and pukki style curd  

KAMPURI BIRYANI 
(ASSAM)
Originating from the town of 
Kampur, this variant is cooked 
like pilaf where the meat is 
first cooked with peas, carrot, 
wild mushroom and other 
vegetables and then rice is 
mixed into this potpourri with 
cardamom and nutmeg

MEMONI BIRYANI 
(GUJARAT)
Similar to Sindhi Biryani, 
the  Memoni Biryani is 
usually prepared with lamb 
and less food colouring and 
uses tomatoes to lend it 
extra tanginess. A House of 
Kathiawar speciality 

CALCUTTA BIRYANI 
(WEST BENGAL)

Developed under Nawab Wajid 
Ali Shah during his exile, this 

variant is recognised for its 
subtle use of spices  and the 

quintessential presence of egg. 
It also uses a combination of 

nutmeg, saffron and kewra to 
give it its signature aroma  

BOMBAY BIRYANI 
(MAHARASHTRA)
What makes this biryani 
unique, the use of potatoes 
and the Ottoman pilaf-style of 
cooking which leaves the rice 
slightly sticky and moist

HYDERABADI BIRYANI 
(TELANGANA)
The best example of blending Mughlai 
and Andhra culinary style, the 
Hyderabadi Biryani is known for its 
unique blend of spice and the use of 
kachcha gosht. The vegetarian version 
here is called tahari

KASHMIRI BIRYANI
Characterised by its no onion, no 
garlic use, the Kashmiri Biryani is 
perhaps the brightest gem of the 
Kashmiri Hindu cuisine that finds 

a common resemblance to the 
biryani that arrived with Taimur

LUCKNOWI BIRYANI (UTTAR PRADESH)
Based on the Persian style of cooking, the Lucknowi 
Biryani is considered to be the original Dum  
Pukht-style, subtly spiced and ittar using biryani 
where the meat and rice is kept al dente 

خوراک
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خوراک

نوامبر – دسامبر 2015   ■        ■ 8دور نماي هند  2

بریانی افسانه ای بیش از یگانگی ساده 
برنج، گوشت و مخلوط شورانگیز ادویه 

جات و ترشی جات است

هچ چیزی مانند بریانی کسی را به خطوط حافظه خوراکی 
ها متصل نمیکند تنها یک ذکر از این ظرف سلطنتی کافی 
است و شما فورا طعم برنج معطر ادویه رنگ و لعاب به 
همراه نیشی از یک قطعه گوشت آبدار آرام پز و یک حبه 
گوشت دودی که سمفونی را میشکند احساس خواهید کرد. 
چنین است میراث این هدیه مغولی که امروز هند 26انواع 
که  دارد  کشور  و عرض  تا سر طول  سر  در  را  مختلف 
فرد  به  منحصر  های  داستان  و  طعم  مشخصات  کدام  هر 

خودش را دارد.
جمله  از  جهان  به  هند  آشپزی  صادرات  بهترین  شاید 
شرق میانه بریانی باشد که به هند پلو معرفی کرده است.   
بریانی فقط یک ظرف حمایت سلطنتی نیست بلکه شبهای 
رسد  می  پایان  به  داستان  یک  آن  در  که  عربی  آشپزی 
در  کلکته  بریانی   ، مثال  بطور  آغاز می شود.  دیگری  و 

داستان 
عالی بریانی

نوشته: مدهولیکا داش
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خوراک

از دوستان و میمانانتان با این دستورالعمل 
های لذیذ پذیرایی نمایید

ترایفل پودینگ
زمان اماده سازی 30 دقیقه :

زمان پخت 10 دقیقه : مناسب برای 4 نفر  
 

مواد الزم
 ،)9“( متری  سانتی   23 اسفنجی  گ��رد  کیک  یک 

ضخامت 4 سانتیمتر )1-1/2”( 
کاستارد  سس  فنجان   2 فرنگی،  توت  ژله  فنجان   1
وانیل ، 1/2-1” فنجان آب پرتقال، 2 قاشق چایخوری 
شری و یا آب نارگیل )اختیاری(، 1/2-1 فنجان میوه 
پوست  کیوی   1 خامه،  فنجان   1 تازه،  شده  خرد  های 
 ، شده  خورد  توتفرنگی   8-10 قطعه،  قطعه  و  کنده 

10-8 انگور سیاه خورد شده

طرز تهیه
سس کاسترد و ژله را نظر به دستورالعمل های  ارائه 
شده در پاکتهای مربوطه آماده کنید. کیک اسفنجی را 
به صورت افقی به سه الیه برش دهید. خط پایین کاسه 
شیشه ای پذیرایی را با یک الیه ای از 
نیم  و  کنید  پر  اسفنجی  کیک 
مقداری  و  پرتقال  آب  فنجان 
را  نارگیل  آب  ی��ا  ش��راب 
یک  ب��ا  بپاشد.  ان  روی 
تازه،  های  میوه  از  سوم 
یک سوم از توتفرانگی ها 
را  ان  کسترد  سوم  یک  و 
ها  الیه  همین  دهید.  پوشش 
باال  قسمت  کنید.  تکرار  را 
با  زدن  چاشنی  و  خام  با  را 
انگور  و  توتفرنگی  کیوی، 

تزئین کنید

پودینگ نان بخارپز
 زمان آماده سازی: 20 دقیقه

زمان پخت 20 دقیقه؛ مناسب برای 4 نفر

مواد الزم
2 برش نان سفید، 3 قاشق غذاخوری نارگیل خشک شده، 
1/2-1فنجان شیر جوش داده، 3 عدد تخم مرغ، 1 قلع شیر 
خامه  فنجان  وانیل،  اسانس  چایخوری  قاشق   1 شده  تغلیظ 
برای آراستن، 6 عدد گیالسه قرمز برای آراستن، یک قلع 

21 سانتیمتری کیک گرد)8(

  طرز تهیه
نان را به همراه نارگیل در یک کاسه قرار دهید ، و شیر را 
اضافه نماید و به مدت 10 دقیقه در حالت خیس کنار بگذارید. 
سپس به یک مخلوط کن انتقال دهید و تخم مرغ ، اسانس وانیل 
وشیر تغلیظ شده را اضافه نماید. به مدت 5 دقیقه در سرعت 
متوسط مخلوط کنید. مواد مخلوت شده را در قلع کیک اضافه 
کنید. سپس با فیل پوشش دهید و در یک ظرف بزرگ در حال 
جوش آرام آب قرار دهید و برای مدت 20 دقیقه بخار دهید. 
بیرون آورده سرد کنید. در یک پالتر پذیرایی انتقال دهید و 

بگذارید سرد شود. با خامه و گیالس تزئین کنید

با احترام: طعم های افسانه ای، میان وعده صبحانه، عصرانه، 
کوکتل ها؛ بخشی از سری کتاب های آشپزی منتشر شده توسط 
انجمن همسران )وزرای( وزارت امور خارجه، دهلی نو

یک لذت 
 میوه ای 
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میراث

انواع تئاتر در هند
کالسیک شامل انواع رقص ها است مانند، بهاراتنایاتم این 

انواع یک قالب ثابت دارند و یک مجموعه داستان را روایت 
میکنند

نوع دیگر قومی است مانند، یاکشاگانا این انواع به مراتب 
آزادی بیشتر دارند اما در بازنمائی سبک و آرام هستند

و نوع خیابانی به نوتانکی و تهرکتو اشاره میکند که، معموال 
برای سرگرم کردن حضار اجرا میشوند

تئاتر همیشه یک 
نوع هنردر حال 
است  بوده  تحول 
با تغییر زمان  و 

تغییر کرده است

تئاتر در هند همواره با زمان تکامل یافته.

انجمن تئاتر سیاسی هند )ای پی تی ا(
ای  تمرکز  تئاتر،  درمورد   کردن  صحبت  وقت  در 
پی تی ا ضروری است، ایاالتی مانند اوتار پرادش، 
پرادش  آندرا  پنجاب،  بنگال،  ماهاراشترا،  دهلی، 
از  اجتماعی  تغییر  آوردن یک  در  فعالی  نقش  کراال 

طریق تئاتر داشتند. اما بعد از استقالل، 
نشاط بعد این سبک به تدریج کمرنگ 
در  آماتور”.  “تئاتر  و  سلولوئید  شد 
دهلی، کلکته، بمبئی و چینایی اهمیت  
کسب کردند مدارس تئاتر مانند مدرسه 
ملی درامه و رنگا ماندال تاسیس شدند. 
ملی،  و  ایالتی  سطوح  از  پشتیبانی  با 
رشد  نحوه  بهترین  به  فردی  استعداد 

مانند  المللی  بین  معروف  نویسان  نمایشنامه  کرد. 
ویجی تندولکا، بادل سرکار، گیریش کارناد و افرادی 
دیگر، به عهده گرفتند تا شعله تئاتر واقعی را همیشه 

روشن  نگاه دارند.

گام بعدی چیست؟ 
های  رسانه  و  بصری  و  سمعی  تکثیر  افزایش  با 
در  هایی  ما،نگرانی  ه��ای  خانه  در  دیجیتالی 
اینمورد وجود دارد که آیا  تئاتر باقی خواهد ماند؟ 
طوریکه مدیر تئاتر آقای اتول کومار در یکی از 
آیا  کردند:  اشاره  هایشان   مصاحبه 
مرگآور  سؤال   یک  میمیرد؟  تئاتر 
هنر  نوع  یک  همیشه  تئاتر   . است 
در حال تحول بوده است، و با تغییر 
زمان، تغییر کرده است. چندین نوع  
نوتانکی،  ها  مانند  تئاتر  محبوب 
که  دارن��د  وج��ود  تیاتر  و  بیدیسیا 
که  مناطقی  در  ای  گسترده  حضار 
برای  میبرند.  لذت  نمایشها  این  از  میشوند  اجرا 
جذب حضار، تئاتر باید جلوه محلی داشته باشد، و 
در اطراف جایی که اجرا میکند ارتباطات نزدیک 

با اجتماع ایجاد کند. 

Heritage_Theatre_Persian.indd   81 03/11/15   5:08 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   ■        ■ 7نوامبر – دسامبر 2015   9

تئاتر در هند به طور عمده بر اساس زبان و منطقه طبقه بندی شده است.

مختلف  های  بندی  طبقه  مورد  در  مباحثه  با  
“طبقه  میگوید:  راسیکا   انسانی  انجمن  مدیر  تئاتر 
بندی اولیه لوکدهارمی )تئاتر محلی( و ناتیادهارمی  
به  را  محلی   تئاتر  من   . است  کالسیک(  )تئاتر 
به  قانونی  آن هیچ  در  میخانم که  توده  تئاتر  عنوان 
اظهار  برای  ندارد.  وجود  سرانگشتی  حساب  نام 
وجود  فضایی  نحوه طنزآمیز  به  جامعه  نظر روی 
کمی  دامنه  است  شده  تدوین  کالسیک  تئاتر  دارد. 

برای تغییر وجود دارد.
در تشریح بیشتر در مورد طبقه بندی، او اضافه 
می کند که موسیقی و رقص هنوز هم بخش هایی 
از تئاتر هند هستند در هند، تئاتر در مناطق مختلف 
به طور متفاوت تکامل یافته است. در ماهاراشترا، 
بنگال، آسام و گجرات، ما شاهد وجود تئاتر تجاری 
تئاتر مانند  بودیم ولی، در سراسر هند، شیوه های 
تجربی، آرماتور، تجاری، مدرن و نئو مدرن دیده 
زمینه  دوره   یک  هر  گذشته،  به  نگاه  با  میشوند. 
از  که موضوعات   در حالی  است.  داشته  متفاوتی 
دست  به  از  بعد  و  بودند،  گرا  ملی  استقالل  پیش 
سازی  ملت  بر  متمرکز  ها  زمینه  استقالل،  آوردن 
و  تهسپو  بنیانگذار  پادمسئی  تهاکور  قواسر  بودند. 
مدیر هنری، کیو تی پی، اور : “زمینه های کنونی 
منعکس کننده جماعت جوانان در حال تغیر هستند.” 
میزان تغیر مانند هیچ یک از دورهای دیگر نیست 
و از طریق کار بر بحران وجودیت منعکس میشود 
مانند، جلی اکویس وارشا. آزادی بیان در حال تبدل 
نویسان  نمیشنامه  میان  در  عمده   موضوع  یک  به 
پیشرفت  درمورد  گسترده  های  نگرانی  و  و  است 
راهشان را در کار نمایشنامه نویسان پیدا میکنند.  
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تئاتر در هند  بر 
زبانهایی  اس��اس 
اجرا  آن  در  که 
م��ی ش��ود طبقه 

بندی شده است

لحظات به یاد ماندنی  ثبت شده از نمایش ، مسیر پیاده روی

تئاتر پارسی
معموال  که  شهری   جدید  تئاتر  زم��ان،  گذشت  با 
العاده  فوق  میشد  شناخته  پارسی  تئاتر  عنوان  به 
باور  تجربه  کسب  به  سبک  این  گردید.  محبوب 
داشت، و شاهد یک ترکیب کامل اپرا بود، به همراه 
درامه غربی معمولی و عناصر محلی موسیقی یک 

به  شد.  سبک  این  از  اساسی  بخش 
قبلی مستقر  جای روش های بزرگ 
شده، تاکید روی  تئاتر معمولی و یا  

تئاتر نمایشی قرار گرفت 
بیشتر در مورد  تئاتر  .  این نوع 
اسطوره و  فرهنگ عامه بودن بود، 
ولی زندگی معاصر را نیز  برجسته 

میکرد 
راه  داخلی  فضاهای  در  صحنه 

های   زمینه  در  تعمق  حال   در  و  شد؛  ان��دازی 
عاشقانه و طنز بود . خیلی زود، تئاتر در شهرهایی 

مانند دهلی، کلکته، بمبئی و چینایی حرفه ای شد.

زمینه ها و طبقه بندی ها
تئاتر هند به طور عمده بر اساس زبانها و نواحی که 
در آن اجرا میشوند طبقه بندی شده است . بنابرین 
گجراتی،  کانادا،  هندی،  بنگالی،  مراتی،  هند   در 
سانسکریت، ماالیایی و منیپوری به عنوان راه هایی 
فضاهای  از  برخی  هستند  تئاتر  بندی  طبقه  برای 
زبانه  چند  تئاتر  فرهنگ  که  شهری 
ای دارند، مانند بمبئی، کلکته، دهلی 
طبقه  نیز  منطقه  اساس  بر  بنگلور  و 
بندی شده اند. اغلب بعضی از افراد، 
برای طبقه بندی از محلی، کالسیک، 
اینها  ولی  میکنند،  استفاده  مدرن  یا 
استقالل  از  بعد  بندی  طبقه  روشهای 
گفتار  طرز  طبقات،  دیگر  هستند. 
از ریشه،  تئاتر  تجربی،  تئاتر  مانند، 
تئاتر معاصر، تئاتر آوانگارد و تئاتر پس از نمایش 
پژوهش  استداللی  امور  در  که   دارند،  وجود  نیز 

تئاتر استفاده میشوند. 
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صحنه ای از نمایش،  مسیر پیاده روی

ت��ئ��ات��ر پ��ارس��ی 
از  گرفته  الهام 
تئاتر بریتانیا یک 
پیوسته  جنبش 

تئاتر هندی  بود

منشا ان میتوان به اجرای ادب و رسوم که  در مناطق 
مختلف هند صورت میگیرند ارتباط داده شد.” وی می 
افزاید ، تئاتر در هند تا حد زیادی توسط تئاتر بریتانیا 
مورد تاثیر قاره قرار گرفته است، نه تنها توسط سبک 
تاتر بریتانیایی بلکه توسط،فضاهایی که در آن  نمایش 

اسکریپت  ساختارهای  میشد،  اجرا  تئاتر 
نیز  نمایشنامه  فنی  طراحی  و  حکایتها  
این  در  است.  گرفته  قرار  تاثیر  مورد 
)مومبای  بمبی  در  پارسی  تئاتر  زمینه 
الهام  بریتانیایی  تئاتر  از  از  که  امروز( 
گرفته شده بود، یک جنبش پیوسته تئاتر 

هندی  بود.
 

تأثیرات عمده
شکوه و جالل این نمایشنامه ها کمتر از آنهایی نیست 
ان  شاهد  یونانی  تئاتر  و   الیزابت  تئاتر  در   وقت  که 

بوده است 
شاهد  سانسکریت  درامه  سال،  هزار  اولین  ختم  با 
یک پایان جالل بود. ان در دوره های میان قرنی بود 

به  ولی  گرفت،  اوج  ای  منطقه  های  زبان  ادبیات  که 
نحوی،ترجمه ها معنایشان  را  از صفحه تا صحنه ها 
از دست دادند. اثر کالسیک باستان از نو خلق نشد. به 
هر حال تئاتر آیینی و محلی اهمیت بیشتری پیدا کرد. 
شاهد  مذهبی  درامه   ، بختی  شایع  جنبش  از  تشکر  با 
نوآوری های مختلف بوده است. با تئاتر 
سانسکریت در پس زمینه، درامه هندی 
در طول حکومت استعماری بریتانیا در 

قرن 18 و 19  احیا شد. 
در  گرفتن  ق��رار  م��داوم  ط��ور  . ب��ه 
معرض  آثار کالسیک غربی  یک نفس 

تازه برای تئاتر هند تامین کرده است
خصوص  ب��ه  غ��رب��ی،  آث��ار  ترجمه 
گرفتن  عهده  به  شروع  شکسپیر،   تئاتر 
که  بود  وقتی  تنها  این  ک��رد.   زی��اد  بسیار  محبوبیت 
قلمرو  به  سرگرمی  خطوط  از  فراتر  فرهنگی  تئاتر 
نیز  ادبی  های  حلقه  تدریج،  به  شدو  داده  ادبیات سوق 
به  دادن  اهمیت  به  شروع  معاصر   داستان  کنار  در 

“درامه “  کردند. 
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گفتار  یک طرز  خود  خودی  به  هندی  تئاتر  اصطالح 
یکپارچه  هند  در  تئاتر  فرهنگ  که  چرا  است  مبهم 
در  ابتدا  در  هند  قاره  شبه  در  تئاتر  فرهنگ  نیست. 
لهجه  و  یافته است و در زبانها  تکامل  مناطق مختلفی 
های محلی اجرا میشود با حمایت دادگاه های سلطنتی 

انگیزه ی بیشتری دریافت کرد 

“چند تن از محققان نمایش”
 کوستوب نیک به اشتراک میگذارد که در حال حاضر 
مدرسه  از  و  نمایش  مطالعات  در  را  لیسانسش  فوق 
فرهنگ و بیان خالق، دانشگاه آمبدکار دهلی نو میگیرد. 
به عنوان  آداب و رسوم  از  تئاتر  اند که  استدالل کرده 
نتیجه  در  و  است   یافته  تکامل  انتقال حافظه  طریقه ی 

مایش هند، اکتشافی یک روزه نیست. بلکه سفر درازی را از نمایش های 
کالیداسا، شودراکا و بحسای سانسکریت در میان چندی دیگر طی کرده است

صفحات نمایش
 آشکار شده

نوشته: چندری بهومیک
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اق�����الم س��ف��ال��ی 
نامهای تامیلی از 
در  سنگم  دوره 
تامیلی  ح��روف 
روی  ب��راه��م��ی 

خود دارند

باال: کاسه های سفالی سیاه و قرمز با پایه
چپ: تاس عاج

داشتند را پاکسازی کرد. این پژوهش در یک منطقه 
انجام  ساحل  دو  هر  در  رودخانه  کیلومتری   5 در 
گرفت. از منطقه تهنی که محل منشا رودخانه وایگای 

راماناتهاپورام  تا  و  شده،  است شروع 
جایی که رودخانه به پایان میرسد ادامه 
مختلف  شده  کشف  شهرهای  داش��ت. 
نقاط  عبادت،  ه��ای  مکان  عنوان  به 
تجاری، محل های مسکونی، انبار غذا 

و یا پورت طبقه بندی شدند 
در  کیزادی  در  اخیر  های  حفاری 
های  زمین  روی  بر  مختلف  مکان  دو 
این  دوی  هر  شدند.  انجام  کشاورزی 

مکانها اقالم مختلف را با خود داشتند. نظر به محققان 
اینها نشان دهنده یک سلسله مراتب اجتماعی هستند.
یکی از شهرکها که بزرگتر است دارای تراشه های 
مکان  این  که    است  این  به  باور  و  است،  بیشتری 
متعلق به افراد ثروتمند و تحصیلکرده بوده است چرا 
که اقالمی مانند جواهرات، سنگهای قیمتی، سنگهای 

تامیل  قیمتی، و بیش از دو جین سنگ نوشته  نیمه 
آجرها   آنجا  کشف شده است. ساختار  از  براهمی 
در این منطقه خالص تر به نظر میرسند حتی انواع 
سفالی حک  براقالم  سنگم  دوره  از  تامیلی  نامهای 
تامیل  حروف  از  واتهیرام  ادهان  مانند  اند،  شده 
براهمی.  نظر به باستان شناس ارشد، کی امارنات 
اتصال  غربی  جهان  با  پاندیا  خاندان  رامکریشنا 

تجاراتیشان را حفظ کرده بودند.  
این  ش��ده،  رول��ت  های  گلدان  های  تکه  یافتن   
میدهد،  ق��رار  حاضر  عصر  ق��رن3  در  را  مکان 
در  ناشناخته  دالیل  به  سفالها  چنین  که ساخت  چرا 
قرن 1 عصر حاضردر روم متوقف 
شده بود. تکه های گلدان ارتینه نشان 
دهنده ی روابط تجاری با روم هستند. 
م��وادی  ه��ای  دان��ه  ظاهر   گفت،  او 
عقیق جگری  و  کوارتز  عقیق،  مانند 
روم  با  شان  خاندان  که  میکنند  تایید 
درشهرک  اند.  داشته  تجارتی  روابط 
کوچکتر بسیاری از سفالها و سالحها  
دارن��د.  خود  روی  دی��واری  نقشهای 
که  است،  شده  نقاشی  ماهی  نماد  آنها  بیشتر  روی 
سفال  است.  قبیله  یک  دهنده  نشان  سوابق  به  نظر 
های قرمز و سیاه و سفید و کاشی های تزئینی  بر 
روی سقف های استفاده شده اند. این پروژه حفاری 
این  مدت  این  طی  در  و  داشت  ادامه  ماه   9 حدود 

مکان برای مردم و محققان باز بود  
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نمایی از گودال های حفاری شده؛ باال: سفالی با کتیبه های تامیل – براهمی، مجسمه سفالی قرمز و قهوه ای، 
کتیبه ای با نماد ماهی، النگوهایی ساخته شده با مصالح گوناگون
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در جهت عقربه های ساعت از طرف چپ: چاه های حلقه ای قرمز 
مایل به قهوه ای، گلدانهای گرد تزیین شده و اشیاء استخوانی

یک  به  اشاره  با  دارند.  تعلق  سنگم  دوره  در  پاندیا 
سنگم  دوره  قدمت  هند،  جنوب  تاریخ  باستانی  دوره 
از قرن سوم قبل از میالد تا قرن چهارم بعد از میالد 
دوره  ان  در  زبانان  تامیل  ناحیه  تمامی  برمیگردد. 
به همراه، کوالس ، چراس، و پاندیاس که پادشاهان 
قالب بودند را تحت پوشش همان دوره قرار دارند. 
آثار باستانی مانند شیشه، مروارید، مهره و مجسمه 
های ساخته شده از سفال قرمز مایل به قهوه ای از 
اوایل  تاریخ به همراه ظروف سفالی  سیاه و قرمز 
منظم  بطور  شده  تراشیده  های  مسکن  شدند.  کشف 
دارای، آجرهای دیواری، چاه ها، خزانه های گل، 
سفال، پوسته ها، سکه های زنگ زاده قدیمی، سالح 
همه ی  آهن  و  استخوان  از  شده  ساخته  ابزار  و  ها 

اینها در الیه های خاک دفن شده بودند.. 
شناسی  باستان  تحقق  وزارت   ،2013 سال  در 
انجام  را  ساله  یک  پژوهش  یک  نادو  تامیل  دولتی 
کنار  در  که  را  شهر   293 حدود  آن،  در  که  داد، 
رودخانه وایگای قرار داشتند و به دوره سنگم تعلق 
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مطالعه باستان شناسی هندی )ا اس ای ( یکی از عظیمترین استقرارهای انسان 
را از دوره سنگم تا به حال حفاری کرده است

گلدانهای قرمز ظروف سفالی به همراه سکوهایشان در طی حفاری کشف شده اند

نزدیک  سیواگنگا  منطقه  در  کیزادی   کوچک  دهکده 
مادورای در ایاالت تامیل اخیرارسمیت بین المللی اش را 
به دست آورده است چرا که تبدیل به یک مکان تاریخی 
مهم شده است. تعدادی از ترانشه های مربع شکل توسط 
مطالعه باستان شناسی هندی )ا اس ای ( کنده کاری شدند 
تا چیزی را که باستان شناسان باور دارند که عظیمترین 
استقرار انسان در دوره سنگم است را فاش کنند. ظاهرا 

برمیگردد،  میالد  از  قبل  سومین  قرن  به  آن  قدمت 
نزدیک به2500سال پیش. 

یک  در  جاری  سال  فوریه  در  حفاری  پ��روژه  این 
نوسان  نارگیل  بلند  درختان   دار  با  مزرعه خصوصی 
دار صورت گرفت. طولی نکشید تا این که این پروژه 
یکی از بزرگترین پروژه های ا اس ای در ناحیه شد. 
نظر به تاریخشناسان ترانشه های مربع شکل به دوران 

اکتشاف گذشته 
 غنی مادورای

نوشته:  دهروو بانسال
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در جهت عقربه های ساعت از باال سمت چپ:  دکور نوآورانه ساخته شده 
از الیاف سخت و زبر،انجام نخ ریسی الیاف سخت و زبر توسط دست یا 
چرخه ها، روش های سنتی استخراج فیبر با خیس کردن  از پوسته نارگیل 
و استخراج فیبر توسط زنان روستایی

نمایش محصوالت 
مجموعه ای از محصوالت همراه با کتووعلم  سنتی 
را  زبر  و  سخت  الیاف  تجارت   و  تنوع  بالقوه  که 
آگاهی میدهد نیز در آنجا به نمایش گذاشته شده است. 

 
تئاتر

ت��ص��وی��ری  و  ک���وت���اه ص���وت���ی  ف��ی��ل��م 
الیاف سخت و  بازدیدکنندگان را به جهان 
در  اطالعات  و  میبرد  سنین  از  بیش  زبر 
مورد آخرین تحقیقات و توسعه ها را ارائه 

مینامید . 

فروشگاه سوغاتی
را  محصوالت  از  ای  مجموعه  فروشگاه 
توانند  می  گردشگران  که  دهد  می  نمایش 
موزه  به  خود  سفر  از  عنوان سوغاتی  به 

الیاف سخت و زبر ببرند
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الیاف  محصوالت  به  ان   بافندگی  و  زب��ر  و  سخت 
الیاف  پژوهش  مرکزی  موسسه  است.  زبر  و   سخت 

سخت و زبر 
کالوور و موسسه مرکزی الیاف سخت و زبر، هیت 
موافاقانه  زبر  و  سخت  الیاف  توسعه   و  تحقیق  مدیره 
ماشینآالت مختلفی را ایجاد کرده اند که با تالش حداقل 

تولید را باال میبرد.
 

 سالن خانه چوبی الیاف سخت و زبر 
با رزین، فنل فرمالدئید  الیاف سخت و زبر زمانی که 
آغشته میشود، می تواند تابلوهای کامپوزیت را تولید کند 
که  به عنوان جایگزین چوب مورد استفاده قرار گیرد 
نیز در آنجا به نمایش گذشته شده است. این محصوالت 
از تخته سه ال تجاری ارزان تر هستند، همچنین مقاوم 
در برابر آتش زد آب و زد جوش و میتوان اره و حفره 
شد. یک خانه چوبی الیاف سخت و زبر د موزه بنا شده 
است که از پانل های کامپوزیت الیاف سخت و زبر در 
ان استفاده شده است، و با استفاده از تخته کامپوزیتهای 

الیاف ساخت و زبر مبله شده است. 
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آثار باستانی بر 
روی صفحه 

نمایش

این موزه  تاریخ صنعت الیاف سخت و زبر را به نمایش گذاشته است

سالن مرطوب
 روش سنتی مرطوب کردن طبیعی که در هند  
به کار میرود، شامل خیس نگاه کردن پوسته در 
مرداب به مدت یک سال است. این سالن روش 
های سنتی استخراج فیبر با خیس کردن  پوسته 
روستایی  زنان  توسط  فیبر  استخراج  و  نارگیل 

را  به نمایش گذاشته است

سالن ریسندگی
نخ ریسی الیاف سخت و زبر قبال توسط دست و 
یا چرخه )چرخه ای نخ ریسی( انجام میشد. این 
سالن  نخ ریسی سنتی و همچنین واحد ریسندگی 
نسخه  آخرین  و  راتس  عنوان  به  شده  شناخته 
نمایش  به  اینجا  در  نیز  از رات های  موتوری 

گذاشته شده است.  
 

سالن ماشین آالت
م��ورد  تجهیزات  ت��م��ام  وی��ت��ری��ن  س��ال��ن   ای��ن 
از  زبر  و  سخت  الیاف  استخراج  برای  استفاده 
الیاف  نخ  به  ان   ریسی  نخ  و  نارگیل  پوسته 
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ان��دازی  ای��ده راه 
توسط  موزه  این 
هیئت  رئ���ی���س 
م���دی���ره ال��ی��اف 
جی  ن���ارگ���ی���ل 
ب���االچ���ن���دران 

تصور شده بود

ها  نمایشگاه  توسط  آنها  بازاریابی  همچنان  و  زبر  و 
در داخل هند و  کشورهای خارجی.  در زیر  یودامی  
جوانان  به  آموزش  واگ��ذاری  حال  در  دولت  یوجانا، 
در  که  است  بوده  تولید  افزایش  برای  کارآفرینان،  و 
نتیجه، موجب جذب نسل جدید به این بخش خواهد شد.  
 ایده راه اندازی یک موزه بین المللی الیاف سخت 

الیاف  مدیره   هیئت  رئیس  توسط  زبر  و 
باالچندران  جی  پروفسور  زبر  و  سخت 
سال  م��ی  م��اه  در  ک��ه  ب��ود  ش��ده  تصور 
موزه   این  شد.  مبدل  حقیقت  2014ب��ه 
تاریخ صنعت الیاف سخت و زبر،اول با 
شروع راه اندازی کارخانه الیاف سخت 
تا   و  سمیل،  و  دراگ  شرکت  زب��ر،  و 
آخرین فن آوری توسعه یافته در صنعت 
آوردن  هدفش  که  زبر،  و  ساخت  الیاف 
“مکانیزاسیون،  توسط  کامل  انقالب 

نمایش  به  را  است  سازی”  وتجاری  تنوع  نوسازی، 
گذشته است.  هنگامی که شما در ترکیب این موزه قدم 
میگذارید، پنج سالن دارد که بازدیدکنندگان را درمورد 

الیاف سخت و زبر روشن میسازد 

سالن تاریخچه 
دراگ  جیمز  گذشته  دوران  به  را  شما  سالن  این 
در  هایشان  مجسمه  که  میبرد،  سمیل  هنری  و 
اولین  تشکیل  نشان  که  دارن��د  ق��رار  دی��وار  کنار 
ان دو در سال  الیاف سخت و زبر توسط  کارخانه 
1959است. دراگ به آلپی آمد، پورت عمده دولتی، 
الیاف سخت و زبر  و اولین کارخانه 
به  کارخانه دراگ و سمیل  نام  به  را 
اندازی کرد.  همراه هنری سمیل راه 
که  طنابهایی  درمورد   بازدیدکنندگان 
از فیبر درخت نارگیل درست میشدند 
میشدند  استفاده  باستان  دوران  در 
آگاهی پیدا خواهند کرد و همچنان در 
دریاهای  تا  که  هندی  نوبران  مورد 
سعودی  خلیج  و  ماالیا  ج��اوا،  چین، 
و  ساخت  الیاف  از  و  میکردند  سفر 
میکردند  استفاده  هایشان  کشتی  طناب  برای  زبر 
که  نیستند  آگاه  مردم  از  بسیاری  دانست.  خواهند 
صنعت الیاف سخت و زبر در انگلستان قبل از نیمه 

دوم قرن 19 ثبت شده است. 
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موزه بین المللی الیاف نارگیل االپوزاه در کریال، بازدیدکنندگانش 
را با الیاف سخت و زبر نارگیل و کارایی هایش آشنا میکند

الیاف نارگیل:  
فیبرهای انقالبی 

نوشته: پراچی باری
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برای  اتفاقی  چه  اید  کرده  فکر  کنون  تا  آیا 
نه  اگر  افتاد؟  می  نارگیل  درختان  پوست 
این وقت بارنامه رریزی یک سفر به موزه 
الپوزاه  در  زبر  و  ساخت  الیاف  بینالمللي 
بین  در  گرفته  قرار  است.  کریال  ایاالت  در 
مرداب های سست شهر، اولین از نوع خود، 
این موزه جهانی شما را با سفر الیاف سخت 
که  فیبری  مواد  بودن  میسازد،   آشنا  زبر  و 
نارگیل  درخت  سخت  داخلی  پوسته  بین  در 
و پوشش بیرونی اطراف ان تا استفاده شدن 
ان در ساختن طنابها، کفش پاک کن، تشک، 

کاشی های کف و کیسه ها. 
به تازگی، دولت مرکزی در حال برنامه 
زبر  و  سخت  الیاف  بخش  افزایش  ری��زی 
است، ان هم با ضمانت، نزدیک 1000 حق 
امتیاز برای فروش محصوالت الیاف ساخت 
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این  اصلی  هدف 
اطمینان  برنامه 
رش��د پ��ای��دار در 

کشور است

ان هم از نیروگاههای غیر قابل مقاوم در برابر 
یک  نیروگاه  این  است.  یافته  دست  خشکسالی 
نخست  بسازید،  هند  در  ابتکار  در  بزرگ  گام 
وزیر آقای نارندرا مودی است که هدفش تبدیل 

کشور به مرکز تولید جهانی است. 
تولید  سهم  افزایش  پروگرام  این 
کشور  دولتی  ناخالص  محصوالت 
تا  تا 25 درصد  از 16 درصد  را 
هدف  م��ورد  نیز  را   2022 س��ال 
این  اصلی  هدف  است.  داده  قرار 
پایدار  گسترش  اطمینان  پروگرام 

تا گسترش بخش تولیدات به قیمت محیط  است، 
زیست انجام نگیرد

کارخانه  این  ساختن  از  هند  آهن  راه  هدف 
ن���وآوری،  اس��ت:  فقره  س��ه  در  امتیاز  کسب 

حق  که  شد  خواهد  استفاده  فناوری  از  طوریکه 
انحصاری ان را سی اس ای ار - ای ای پی  در 
دست دارد، تولید داخلی و تداوم پذیری تولید دیزل 
پاکتر  فناوری تبدیل زباله های پالستیکی اضافی 
تحقق  ادامه  و  پاک  انرژی  منبع  به 
هند  تعهد  دهنده   نشان  نوآوری،  و 
در برابر موثر مبارزه با تغییر آب 
و هوا است. عالوه بر این، تصمیم 
ن��وآوری  از  حمایت  ب��رای  دول��ت 
مذاکرات  از  قبل  پاک  انرژی  های 
المللی  بین  هوایی  و  آب  تغییرات 
در پاریس در ماه دسامبر حیاتی است و همچنان 
 20 تا  افزایش  که  مودی  آقای  هدف  به  دستیابی 
درصد انرژی تولید شده از انرژی تجدید شدنی تا 

سال 2022 است نیز مهم است
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صنعتی - موسسه هندی نفت در دهرادون راه اندازی  
کند. در یک سفر به  )سی اس ای ار - ای ای پی ( 
وزیر اتحادیه علوم و فناوری و معاون رییس )سی 
اس ای ار - ای ای پی ( دکتر هرش واردهان  گفت 
که دستگاهی برای تبدیل یک تن پالستیک به 850 
لیتر به تمیزترین درجه دیزل به زودی در دسترس 

خواهد بود. 
لیتر  میلیارد   2.7 تقریبا  هرسال  هندی  آهن  راه 
آزاد  ه��ای  مناقصه  از  که  میکند،  استفاده  دی��زل 
شرکتهای بازاریابی دولتی و شخصی به دست میاید 
او گفت “این کارخانه جدید نه تنها انرژی پاک تولید 
برای  هندی  آهن  راه  گام  اولین  بلکه  کرد  خواهد 
رسیدن به خودکفایی به نیازهای انرژی خواهد بود.”
ژاپن  و  آلمان،  متحده،  ایاالت  در  سبز  فناوری 
در دسترس است که میتواند گاز مایع را به عنوان 

محصول جانبی تولید کند 
 ) پی  ای  ای   - ار  ای  اس  این، )سی  از  به غیر 
کم  کربن  با  تولید سوخت  فناوری  به  که  کرد  اعالم 
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نوآوری

وزیر اتحادیه علوم و فناوری و علوم زمین، دکتر هرش واردهان در شورای پژوهشهای علمی و صنعتی - موسسه هندی نفت

با نوآوری تبدیل پالستیک به دیزل پاک، دانشمندان هندی  اولین قدم را به سوی 
تحقق رویای “ساخت هند” آقای نارندرا مودی برداشتند

دست  به  دیزل  به  پالستیکی  تبدیل  با  ملی  فسیلی  های 
آورده اند و راه آهن هندی آن را به عنوان سوخت برای 

قطارهای خود  به زودی استفاده خواهد کرد. 
در واقع، راه آهن هند در نظر دارد تا با تکنولوژی 
دیزل  تولید  کارخانه  برای کشش مکانیکی  انحصاری  
و  علمی  پژوهشهای  شورای  در  دانشمندان  توسط  را 

دندان  خمیر  کالهک  لیوان،   پالستیکی،  سطل  ها  تن 
بلعیده  بزرگ  ماشین  یک  توسط  دیگر  زائد  مواد  و 
میشوند که به نوبه خود تمیزترین انرژی دیزل را تولید 
میکند. محققان در شورای پژوهشهای علمی و صنعتی 
- موسسه هندی نفت بخشی از سی اس ای ار پی این 
سوخت  به  وابستگی  کاهش  در  را  توجه  قابل  موفقیت 

تبدیل شدن 
 پالستیک به دیزل

نوشته: رانجانیا بوس
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دستاوردها

گام برداشته شده دراین راه بود  فتوولتائیک )پی وی(
ورودی  این به دنبال یک نیروگاه فتوولتائیک 1مگا 
زمین  و  بام  پشت  بین  در  که  ب��ود.   شده  ساخته  وات 
تسهیالت تعمیر و نگهداری آشیانه هواپیما تقسیم میشد.  
ساختار این نیروگاه ها ، با استثنا از دیگران، قادر با 
های)اس  سیستم  و  نظارتی  کنترل  سیستم  سازی  فعال 
سی ا دی ا( اکتساب داده شده  برای نظارارت از راه 

دور است.

نتیجه 
تا امروز، این ابتکار قادر به ذخیره بیش 
اکسید  دی  کربن  انتشار  تی   ام   550 از 
فرودگاه  ه��ای  ت��الش  در  که  اس��ت  ب��وده 
کاهش  جهت  در  کوچین  محدود  بینالمللی 
کرده  کمک  زیست  محیط  تخریب  اثرات 

است در طول 25 سال بعدی، قرار است این نیروگاه 
رانندگی    ، و  درخت  میلیون   3 کشت  به  معادل  تاثیر 
تن   300000 کاهش  همچنان  و  مایل،   750 از  کمتر 

انتشار کربن دی اکسید در طول همان دوره شود 
بین  فرودگاه  عامل  مدیر  ن��ادر،  دستاورد  این  در 
هنگامی  گفت:  کریان  جی  وی  کوچین،  محدود  المللی 
باالتری  سطح  در  برق  هزینه  که  شدیم  متوجه  ما  که 

ایده بهره  قرار دارد، به امکانات نگریستیم سپس این 
برداری برق سبز پیش رو آمد. ما حدود 48000)کیلو 
به  قادر  ما  اگر  کنیم.و  می  ساعت( مصرف  در  وات 
تولید همان اندازه باشیم، ان هم به شدت    پیوستن به 
مدل توسعه سبز و مدل توسعه پایدار زیر ساخت، که 
ما همیشه از ان پیروی میکنیم،  پیامی به جهان ارائه 
در  فرودگاه  اولین  این  حاضر  حال  ک��رد.در  خواهد 
جهان است که به طور کامل  با نیروی 
واقع،  در  میکند.  فعالیت  خورشیدی 
انرژی  مگاوات  چند  تولید  حال  در  ما 
اضافی هستیم که در شبکه برق دولتی 

ان را اهدا مینمایم

دست کمک 
نیاز،  از  بیش  ب��رق  تولید  ه��دف  ب��ا 
به  برق  واحد  فروش  قصد  کوچین  بینالمللی  فرودگاه 
فرودگاه  واقع  در  دارد.  را  کراال  دولتی  برق  انجمن 
کوچی در حال حاضر برای تمام فرودگاه های دیگر 
در کشور الهام بخش است، چرا که ظرفیت تولید 18 
را  در طول هر سال  نیروی خورشیدی  واحد  میلیون 
برای  خانه   10,000 تغذیه  قدرت  با  معادل  که  دارد 

یک سال است

ای��ن اب��ت��ک��ار به 
جویی  ص��رف��ه 
بیش از 550 تن 
کربن  اکسید  دی 
کمک کرده است

çپنل های خورشیدی در فرودگاه بین المللی کوچی
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نیروگاه خورشیدی ساخته  این  افتتاح شد   2015 
شده با هزینه 62 کرور روپیه برای اتمام توابع 
برق  واح��د    50000-60000 خ��ود-  عملیاتی 
که  است  ان  معنای  به  میکند  مصرف  و  تولید 
است از  طرفه  بی  ق��درت  دارای  فرودگاه  این 

لحاظ فنی

چشم انداز
و   ها  قبض  در  جویی  صرفه  هدف  با  همه  این 
تولید  48000 هزار واحد روزانه توسط فرودگاه 
اوج  به  ال(  ا  ای  شد.)سی  آغاز  کوچی  بینالمللی 
اولین  سال 2013،  در  وات﴾  ﴿کیلو  حداکثر 100 
نیروگاه پشت بام در ترمینال   ساخته شد که اولین 

فرودگاه کوچی اولین اشیانه هواپیمائی است که 
با انرژی خورشیدی فعالیت میکند منحصرا 

نقطه عطفی در فرودگاه بین المللی کوچی

فرودگاه کوچی به سمت
 مسیر سبز می روود

نوشته:ملک وانی نوشته
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دستاوردها

برای  بیشتری  چیز  اخیرا  هندی  هوایی  بخش 
بین  ف��رودگ��اه  که  چ��را  داش��ت  ک��ردن  افتخار 
اولین  به  شدن  تبدیل  سربلندی  کوچی  المللی 
کامل  طور  به  که  کرد  حاصل  را  فرودگاهی 
همچنان  و  میکند  فعالیت  خورشیدی  انرژی  با 
یکی از اولین فرودگاه هایی است که تحت مدل 

مشارکت عمومی )پی پی پی( ساخته شده است.
وات  مگا   12 خ��ورش��ی��دی  ن��ی��روگ��اه  ای��ن 
سراسر  در  خورشیدی  پانل   46150 از  متشکل 
45جریب در نزدیکی مجتمع باری، در فرودگاه 
وزی��ر  نخست  توسط  که   اس��ت   ش��ده  گذاشته 
سال   ، اوگوست   ماه   18 در  چندی  اومن  کراال 
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صفحات خورشیدی در استادیوم چیناسوامی

این پروژه دارای 300 وات 
اوج قدرت، 72 سلول، صفحات 
خورشیدی چند کریستالی، با 20 
کیلووات معکوس کننده گرید تای 

استرینگ، خروجی با اندازه گیری 
دو جهته به شرکت تامین برق 

بنگلور در سطح اچ تی پست )ساب 
استیشن( 11 کیلوولت، تحت نظر 

سنجش شبکه سیاست های خورشیدی 
شرکت تامین برق بنگلور فعالیت می 
کند. مازاد برق تولید شده به شرکت 
تامین برق بنگلور و انجمن کریکت 
ایالت کارناتاکا ارسال خواهد شد که 

بهایی برابر با 9.56 در هر واحد در 
برخواهد داشت، بنابراین درآمدی 

افزون بر سابق را برای جامعه 
کریکت شامل می شود. 

اتکای  ب��رای  ما 
استادیوم  کامل 
ب�����ه ان�������رژی 
خ���ورش���ی���دی، 
بودجه  به  حداقل 
م���ع���ادل  ای 
میلیون   60-70

روپیه نیاز داریم

مروتی  است.  کرده  ریزی  برنامه 
یونجایا افزود: “هدف، حرکت هر 
شدن  سبز  سوی  به  تر  سریع  چه 
محیط زیست است، اما نیل به این 
ای  بودجه  میزان  به  بسته  هدف 
دارد که تا سال آینده قادر به تامین 
کامل  اتکای  ب��رای  ما  باشیم.  آن 
خورشیدی،  ان��رژی  به  استادیوم 
حداقل به بودجه ای معادل 60-70 

میلیون روپیه نیاز داریم.” 
نصب  مراحل  تمامی  تکمیل  با 
کربن  انتشار  از  تن   600 ساالنه  اندازی،  راه  و 
می  استادیوم  این  زود  خیلی  و  شود  می  کاسته 
متکی  های  استادیوم  درخشان  فهرست  در  تواند 

بر انرژی خورشیدی جهان قرار گیرد.

تامین برق بنگلور، گام های اولیه دستیابی به کل برق 
مروتی  است.  خورشیدی  انرژی  توسط  نیاز  مورد 
یونجایا گفت: “تمام برق تولید شده به مصرف استادیوم 
می رسد. هم اکنون، حدود 410 کیلووات برق تولید 
می شود که تقریبا40 درصد کل میزان مورد نیاز را 
تامین می کند.” او ادامه داد که هدف، افزایش تولید 
انرژی خورشیدی به میزان 1,000 کیلووات از برق 

مورد نیاز ساالنه می باشد. 
از آنجا که راه اندازی ماژول های 
خورشیدی فتوولتائیک بر روی پشت 
بام بخش شرقی استادیوم چالشی جدی 
ویژه  ساختارهای  شد،  می  محسوب 
نصب  جهت  آلومینیومی  و  ف��والدی 
خورشیدی  م���اژول  واح���د   1,422
فتوولتائیک، طراحی شده بودند. پشت 
رطوبتی  عایق  های  ویژگی  با  ب��ام، 
ایمنی  قوس  باریک،  راهروهای  و 
یا  خودکار  زدودن  جهت  تمهیداتی  و 
دستی آب از ماژول ها جهت تعمیر و 

نگهداری آسان و ایمن، ترمیم شد. 
انجمن کریکت ایالت کارناتاکا در راستای تالش 
با  استادیوم،  کردن  خورشیدی  کامال  برای  خود 
 2016 سال  پایان  تا  پروژه  بعدی  فاز  آغاز  هدف 
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دستاوردها

  )ACSK(کارناتاکا ایالت  کریکت  انجمن 
برای  مناسب  الگوی  یک  ایجاد  جهت 
حفظ  س��وی  به  گامی  همگانی،  پیروی 
ورزشگاه  است.  برداشته  زیست  محیط 
با  بنگلور،  در  واق���ع  چیناسوامی  ام 

خورشیدی  انرژی  صفحات 
م��ورد  ک��ی��ل��ووات��ی،   410
غبطه  فهرست  به  دیگری 
خود  دستاوردهای  برانگیز 

افزوده است. 
چیناسوامی  ورزش��گ��اه 
بازیکنان  که  اس��ت  مکانی 
مانند  غ��رب��ی  ای  اف��س��ان��ه 
وی��و ری��چ��اردز و گ��وردون 
تست  ه��ای  ب���ازی  گرینیج 
دادن���د، در  ان��ج��ام  خ��ود را 
گاواسکار  سونیل   1987

بازی  در  را  خ��ود  حماسی  تست  ضربه 
آنیل  و  زد  پاکستان  مقابل  در  کننده  تعیین 
خود  دروازه   )400( چهارصدمین  کومبل 
اولین  استادیوم  این  اکنون  هم  گرفت.  را 
استادیوم کریکت دارای انرژی خورشیدی 

در سطح جهان است. 

کریکت  انجمن 
کارناتاکا،  ایالت 
 410 ح�������دود 
برق  ک��ی��ل��ووات 
تولید می کند که 
تقریبا 40 درصد 
مورد  میزان  کل 
نیاز را دربر می 

گیرد

انرژی  کامل  تجهیزات  از  الهام گرفتن  با 
فرایبورگ  سی  اس  باشگاه  در  خورشیدی 
 38 پ��روژه  این  درایسامستادیون،  آلمان، 
راه   2015 فوریه  در  ای  روپیه  میلیون 
انجمن  برچسب  تنها  نه  که  ش��د،  ان���دازی 
جهت  کارناتاکا  ایالت  کریکت 
کاهش مصرف انرژی بوده که 
موجب تغییر استادیوم به سوی 
پ��اک ش��ده و  ان��رژی  مصرف 
را  ای  گلخانه  گازهای  انتشار 
پ��روژه،  این  ده��د.  می  کاهش 
توسط  ش���ده  ری���زی  ب��رن��ام��ه 
محدود  مسوولیت  با  شرکت 
یک  اکوتک،  سول  ایکس  رن 
حل  راه  ب��ه  م��رب��وط  ش��رک��ت 
ه��ای ان���رژی خ��ورش��ی��دی در 
توسط  ش��ده  اج��را  و  بنگلور، 
اطمینان  کربن  تولید  کاهش  از  تک،  اُ  ار  ام 

حاصل خواهد کرد. 
طبق بیانیات سخنگوی انجمن کریکت ایالت 
کارناتاکا، وینای مروتی یونجایا، پروژه سنجش 
شبکه دوجانبه، تحت نظر طرح پشت بام های 
به شرکت  متعلق  شبکه  به  متصل  خورشیدی 

اولین زمین کریکتی  بنگلور،  استادیوم چیناسوامی 
است که جهت کاهش تولید کربن، اقدام به نصب  

صفحات تولید انرژی خورشیدی کرده است

نوبت جدید
نوشته: شاشیک کوماری
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توالی  با  و  شده  گشوده  خوکار  بطور  آستروست 
سریع مستقر شدند. در طی دوران ماموریت این 
مجتمع  در  فضایی  سفینه  کنترل  مرکز  ماهواره، 
شبکه   ،ISRO سنجی  مسافت  عملیاتی  ماموریت 
بنگلور،  در   )ISTRAC( ردیابی  و  فرماندهی 
مدیریت آن را به عهده خواهد داشت. آستروست 
1800 میلیونی، داده های جمع آوری شده توسط 
پنج ابزار در برد را انتشار خواهد داد. درحالیکه 
و  وق��ای��ع  مشاهده  آس��ت��روس��ت،  اص��ل��ی  ق���درت 
رویدادهای با انرژی باال از طریق تولکیت اشعه 
ایکس قوی خود است، ابزارهای روی آستروست 
از  هستند؛  ت��ری  وسیع  طیف  مشاهده  به  ق��ادر 
باندهای نور مرئی تا ماوراءبنفش و اشعه ایکس. 
تلسکوپ  اکثر  در  محدودیتی  عنوان  به  امر  این 
شده  محسوب  ناسا  توسط  فضا  در  برپاشده  های 
است. تلسکوپ آستروست نه تنها قدرتمندتر بوده 
اشعه  برد  در  اطالعات  آوری  به جمع  قادر  بلکه 
ایکس شده که آن را تبدیل به یک ابزار چندکاره 

بی نقص کرده است. 
سرمایه  هابل،  فضایی  تلسکوپ  زمان،  این  تا 
گذاری مشترک ناسا و ایسا، بزرگترین رصدخانه 
فضایی جهان محسوب می شده است. در مقایسه، 
اندازه آستروست ممکن است یک دهم هابل باشد، 
نظیری  بی  کشور  چهارمین  به  تبدیل  را  هند  اما 
می کند )پس از امریکا، روسیه و ژاپن( که دارای 
مشاهدات  جهت  عملیاتی  فضایی  رصدخانه  یک 

نجومی منحصر به خود می باشد. 

کانون علمی آستروست
نظارت تغییرات شدید در طیف گسترده ای از 	 

منابع کیهانی با چند طول موج همزمان
نظارت آسمان اشعه ایکس برای حالت های 	 

گذرای جدید.
بررسی آسمان در باندهای اشعه ایکس سخت 	 

و ماوراءبنفش
مطالعات طیف پهنای باند فایل های باینری 	 

اشعه ایکس، ای جی ان، اس نی آر و خوشه 
های کهکشانی و تاج ستاره ای.

مطالعه تنوع دوره ای و غیردوره ای منابع 	 
اشعه ایکس

صفحه روبرو: نمای سه بعدی از آستروست؛ 
PSLV-C30 آستروست پیش از اذغام با
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تالش برای درک هر چه بهتر جهان هستی، ماموریت 
ماهواره آستروست می باشد

در  دانشمندان  پایان  بی  های  تالش  به  کمک  جهت 
و  دور  آسمانی  اجرام  مطالعه  با  فضایی  اکتشافات 
در  هند  ستارگان،  سیستم  تر  عمیق  تحلیل  و  تجزیه 
اقدام به تاسیس آستروست، رصدخانه  28 سپتامبر، 
فضایی جدید اختصاصی با چند طول موج، از مرکز 
 PSLV-XL رسانه  برد  در  داوان  ساتیش  فضایی 

کرده است. 
نجومی  آزمایشات  در  موفقیت  کسب  از  پس 
ماهواره ای ایکس-ری هند، تاسیس شده در 1996، 
به  آغاز     )ISRO( هند  فضایی  تحقیقات  سازمان 
نجومی  ماهواره  یک  عنوان  به  آستروست  توسعه 
تکامل یافته در سال 2004 کرد. این ماموریت شامل 
آوری  جمع  هدف  با  اختصاصی،  تحقیقات  سال   11
فعالیت می  تغییرات جهان  تازه در زمینه  اطالعات 
برگزار    ISRO رییس  کاستوریرانگان  ِکی  کند. 
برنامه  “این  داشت:  اظهار  آستروست  پروژه  کننده 
نویدبخش یک دوره جدید در تحقیقات نجومی است. 
نجومی  تحقیقات  در  را  دوره درخشانی  آستروست، 
رقم می زند. تا کنون، دانشمندان بر اطالعات توسعه 
یافته توسط سیستم عامل های سرنشین دار ناسا و یا 
هند  اکنون،  هم  بودند.  وابسته  اروپا  فضایی  آژانس 
جهت مطالعه طیف تابش در فضا چشم خود را در 
آسمان دارد که به ما می گوید درآنجا چه می گذرد.” 
آستروست دارای جرم پرتاب حدود 1,513کیلویی 
 6 زاویه  به  متمایل  کیلومتری  مدار 650  با  و  بوده 
درجه به خط استوا توسط  PSLV-C30 راه اندازی 
شد. پس از نفوذ به مدار زمین، دو صفحه خورشیدی 

چشمان در 
 آسمان

نوشته:آرتی کاپور سینگ
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این حساب ها، به 
“حساب  عنوان 
ک������وچ������ک” 
نامگذاری شده و 
ماه   12 مدت  به 

اعتبار دارند

ایجاد اعتبار صندوق  در خانواده می شود. فاز دو، بر 
مازاد  با  هایی  در حساب  قصور  پوشش  برای  ضمانت 
نیافته  برداشت و طرح بازنشستگی بخش های سازمان 
مانند سواوالمبان تمرکز دارد. در این فاز، نواحی سابقا 

پوشش نیافته در اولویت قرار می گیرند. 
توسط  عمر  بیمه  شامل  دیگر  مزیت 
پوشش همگانی 30,000  با  کارت روپی 
تعلق  ای  خانواده  سرپرست  به  که  بوده 
به  اق��دام  ب��ار  اولین  ب��رای  که  گیرد  می 
گروه  در  و  کرده  بانکی  حساب  گشایش 
سنی 59-18 قرار دارد. دارندگان حساب 
بانکی نیاز به گشایش حساب دیگر جهت 
بهره بری از مزایا ندارند، بهرحال، جهت 

دریافت کارت اعتباری روپی قادر به ارایه درخواست 
به شعبه مربوطه می باشند. 

های  ایجاد حساب  آی،  بی  آر  برنامه،  اجرای  جهت 
کوچک را برای کسانی که دارای مدارک معتبر نیستند، 
مهیا کرده و کارت آدهار می تواند تنها با ارایه دو قطعه 
بانکی  حساب  یک  بانکی،  شعبه  در  شده  امضا  عکس 

ایجاد کند. این حساب ها به عنوان “حساب کوچک” نام 
اینکه  مگر  دارند  اعتبار  ماه   12 مدت  به  و  شده  گذاری 
قانونی  معتبر  مدارک  کسب  جهت  اقدام  حساب،  صاحب 

را به اثبات برساند. 
طبق مدارک قانونی ثبت و به روزرسانی 
شده تا اکتبر 2015، 14.63 میلیون حساب 
گشایش  دولتی  بخش  های  بانک  در  بانکی 
در  میلیون   8.07 میان،  این  از  اند.  یافته 
مربوط  میلیون   6.56 و  روستایی  مناطق 
نفوذ  تحت  اس��ت.  ب��وده  شهری  مناطق  به 
این برنامه، بانک های روستایی منطقه ای 
بانکی  حساب  میلیون   3.35 گشایش  شاهد 
روستایی  مناطق  در  میلیون   2.86 شامل 
تعداد  این  اند.  بوده  مناطق روستایی  در  میلیون  و 0.48 
حساب  میلیون   0.43 تنها  با  خصوصی،  های  بانک  در 
در  میلیون   0.29 و  روستایی  مناطق  در  یافته  گشایش 
نواحی شهری، نسبتا کمتر بود. بنابراین، مجموعا 18.70 
میلیون   11.37 )شامل  است  یافته  گشایش  حساب  میلیون 

در مناطق روستایی و 7.33 میلیون در نواحی شهری(.

Jan_Dhan_Yojana_Persian.indd   54 05/11/15   12:34 PM



نوامبر – دسامبر 2015   ■        ■ 5دور نماي هند  4

پیشرفت

پرادهان مانتری جان – دان یوجانا، جهت قابلیت دسترسی به خدمات مالی مقرون 
به صرفه در تمام خانه ها تالش می کند

بهبود وضعیت فقرا می باشد. این برنامه در شش حوزه 
کلیدی مشارکت دارد، اجرای شش حوزه اول تحت فاز 
یک مقرر شده است )15 آگوست 2014 -  15 آگوست 
بانکی،  امکانات  به  2015( که شامل دسترسی جهانی 
های  اعطای حساب  و  مالی،  های سوادآموزی  برنامه 
بانکی عمومی پس از شش ماه عملیات رضایت بخش با 
موفقیت کارت اعتباری کیسان، کارت اعتباری روپی، 
که حداقل  پوشش 100.000 روپیه  با  بیمه تصادف  با 
باید هر 45 روز استفاده شود و 5000 روپیه تسهیالت 
هر شخص  به  سال  در  درصد  نرخ سود 12  با  مازاد 

متعدد  مالی  خدمات  به  دسترسی  از  اطمینان  جهت 
مانند قابلیت دسترسی به حساب سپرده عمومی بانکی، 
وجوه  امکانات  نیاز،  مورد  اصلی  اعتبار  به  دسترسی 
ارسالی، بیمه و حقوق بازنشستگی به بخش های خارج 
با  های  و گروه  تر  های ضعیف  بخش  مانند  معیار  از 
درآمد کمتر، پرادهان مانتری جان – دان یوجانا معرفی 
با  تنها  استطاعت،  قابل  بهای  با  تجلی،  این  است.  شده 

بهره گیری موثر از تکنولوژی ممکن است. 
این برنامه راه اندازی شده در آگوست 2014، گامی 
جهت دستیابی به موفقیت به سوی پایداری اقتصادی و 

نخست وزیر آقای نارندرا مودی، پرادهان مانتری جان – دان یوجانا را افتتاح می کند

برای پایداری 
 اقتصاد کشور
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دیگر  همکاری  ساکوف،  بوریس  و  باکشی  پراکاش 
کاپور  شاشی   ،1991 در  بود.  ش��وروی  و  هند  بین 
این  پرداخت.  آجوبا  ساخت  به  روسها  همکاری  با 

دزد  ب��ازگ��ش��ت  ع��ن��وان  ب��ا  فیلم 
 Vozvrahshceniye( ب��غ��داد 
در   )Vora  Bagdadskogo
روسیه اکران شد. در همان سال، 
میتان چاکرابورتی در “شیکاری” 
شد.  همبازی  کوشناروا  ایرینا  با 
اخیرا، برخی از فیلم های بالیوود 
مانند آگنت وینود، سات خون ماف، 

کا  نیست، خیالدیون  برای عشق  اقبال: زمانی  خوش 
خیالدی و بازیکنان، در روسیه فیلمبرداری شدند. 

کاپور  جوکر”  نام  “مرا 
بود که موجب تبدیل شدن 
کسنیا  روس��ی  هنرپیشه 
ریابینکینا به یک ستاره 

سینمایی در خانه ها شد

راه پیش رو
بازدید  از طریق  توان  می  را  بالیوود  به  روسها  باور 
نخست وزیر روسیه آقای دیمیتری مدودف از استودیوی 
یاش راج جهت دیدار با هنرپیشگان 
هندی و بازگرداندن پیوندهای گذشته 
کشورش در طی سفر به هند در سال 
سمت  به  نایل  آن  از  )پ��س   2010
کرد.  درک  ش��د(  جمهور  ریاست 
هند  تر شدن  نزدیک  بالیوود موجب 
و روسیه در گذشته شده، از این رو 
دو ابرقدرت می توانند با به اشتراک 
گذاشتن قدرت های یکدیگر، در آینده نیز شامل مزایای 

قابل توجهی شوند. 
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پیشرفت

جشنواره جهانی فیلم هند 
)IFFW(، با دکتر سرفراز آالم، 

مدیر جشنواره فیلم هند در روسیه، 
جهت برپایی فعالیت ها و رویدادها 

در مسکو در سطحی که تا کنون 
هیچ جشنواره دیگری در روسیه 

ارائه نکرده، همکاری کرده است. 
جشنواره فیلم هند در روسیه، جهت 

خدمت رسانی به انجمن های فیلم 
هندی و بین المللی با هدف جلب 
مخاطبین وسیع در روسیه، تماما 

توسط “جشنواره جهانی فیلم هند” 
سازمان دهی شده است. 

با  هنرپیشه  و  فیلمساز  کاپور  راج  که  هنگامی 
های  ج��اده  بر  جاپانی...”  های  جوتا  “م��را  خواندن 
یک  نماد  خلق  به  تنها  نه  رقصید،  می  هند  روستایی 
آواره هندی پرداخت که به قلب هزاران طرفدار جهانی 
راه پیدا کرد. آوارا، فیلم دیگر کاپور، در روسیه دوبله 
نمایش  به  دوش(  به  )خانه  برودیاگا  عنوان  به  و  شده 
درآمد. این فیلم مانند بمب در روسیه صدا کرد. آوارا 
هون...، عنوان آهنگی از فیلم، در ضیافت های رسمی 
و همچنین جهت خوش آمدگویی به هندی ها، در روسیه 
پخش می شد. اتحاد جماهیر شوروی یکی از بزرگترین 
مناطق )در آن دوران( در میان مخاطبان عظیم جهانی 
کسب  کاپور(  راج  بازیگری  با  )نقشی  راجو  که  بود 
بود،   )1957( چنگیزخان  تر  تجاری  مورد  یک  کرد. 
افسانه  جنگجوی  خان،  چنگیز  زندگی  اساس  بر  فیلمی 
هایی  آهنگ  ن��ات،  پرم  هنرپیشگی  با  نقش  این  ای. 

درباره یارکاند، تاشکنت و سامارکاند داشت. 
که  بود  کاپور  بازی  با  جوکر  نام  مرا  آن،  از  پس 
ریابینکینا  کسنیا  روسی  هنرپیشه  شدن  تبدیل  موجب 
جماهیر  اتحادیه  های  خانه  در  سینمایی  ستاره  یک  به 
هیما  گیتای”  آور  “سیتا  بعد،  سال  چند  شد.  شوروی 
پرخروش  نیز  چاکرابورتی  کاباره  رقاص  و  مالینی 
ای  مصاحبه  طی  در  مالینی  هیما  حقیقت،  در  بودند. 
عنوان کرد که چطور تحت تاثیر بچه های مسکو قرار 
گرفت که بندبازی و نقش او در فیلم را تقلید می کردند. 

تولیدات مشترک
باشند،  بسته  روسیه  جغرافیایی  مرزهای  است  ممکن 
سینمای  بیشتر  هرچه  پذیرفتن  برای  آنها  های  قلب  اما 
عباس   ،1957 در  اس��ت.  گشوده  بالیوود  بویژه  هند 
نسخه هندی پاردسی را به عنوان تولید مشترک هند – 
دریا(، یک  ورای سه  : سفر  فارسی  )عنوان  شوروی 
فیلم تا حدی آرام بر اساس زندگی بزگترین ماجراجوی 
نقش  کرد.  کارگردانی  نیکیتین  آفاناسی  مسافر روسی، 
سینما  ستاره  همچنین  و  استریژنف  اولگ  توسط  ها 

نرگس دوت اجرا شدند. 
در 1980، علی بابا آور چالیس کور، به کارگردانی 
شانتری  نویسندگی  و  مهرا  اومش  و  فایزیف  لطیف 
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جشنواره  ه��دف 
ف��ی��ل��م ه��ن��د در 
روسیه پر کردن 
بین  های  فاصله 
صنعت سرگرمی 
و روس��ی��ه  ه��ن��د 

است

هرنپیشه هندی، آیوشامن کورانا در مراسم افتتاحیه

اجرای یک رقص هندی درطی مراسم افتتاحیه

انتخاب شدند. فضای خوشبینی و همچنین سوسیالیستی 
و نیز پیروزی نیکی بر بدی، احساسات مشترکی بودند 
پیشینه  انگیختند.  برمی  کشور  دو  هر  های  فیلم  که 
بازسازی  امپراطوری برای هند و  ظهور از حکومت 
دردآور  نقاط  نیز  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  روسیه 
ذهن  بخش  الهام  شوروی   سوسیالیسم  بودند.  مشترک 
های روشنفکر و خالق دهه 1950 هند 
 ،)IPTA( هند  مردم  تیاتر  انجمن  بود. 
چپ گرایانی مانند بالراج ساهنی، کایفی 
کواجا  و  جافری  س��ردار  علی  اظمی، 
اینها  به خود جذب کرد.  احمد عباس را 
ادبیات  و  عقاید  از  که  بودند  مدافعانی 
یک  گرفتند.  الهام  ش��وروی  کالسیک 
مورد قابل مالحظه، پذیرش اعماق پایین 
که  بود  عباس  توسط  گورکی  ماکسیم  تر 
نگارش  به  را  نیکانگر  آن  تاثیر  تحت 
چتان  کارگردانی  به   1946 سال  در  آن  فیلم  درآورد. 

آناند فیلمساز، ساخته شد. 

6-3 سپتامبر به نمایش درآمدند. جشنواره فیلم هند در 
از فرهنگ، رقص  نمایشی  تنها  نه   ،)IFF-R( روسیه
بین  فاصله  کردن  پر  هدف  با  که  است،  هند  تیاتر  و 
است.  شده  برگزار  هند  و  روسیه  سرگرمی  صنعت 
دستیابی  گسترش  بر  روسیه،  در  هند  فیلم  جشنواره 
فیلم،  نمایش  با  هند  سینمای  و  فرهنگ  از  قدردانی  و 
کردن  آسان  مجریان،  از  حمایت  فیلمسازان،  معرفی 
فرهنگی  تبادالت  مسیرهای  افزایش  و  تجاری  تبادالت 

و اقتصادی متعهد شده است. 

تاریخچه
در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق، فیلم های متعلق 
به هالیوود و کشورهای غربی ممنوع بود. در آن زمان 
های  گزینه  تنها  به  تبدیل  بالیوود  مانند  هایی  شرکت 
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جشنواره فیلم هند در روسیه، دسترسی به سینمای هند 
را توسط نمایش فیلم، معرفی فیلمسازان و افزایش 

مسیرهای تبادالت فرهنگی و اقتصادی گسترش می دهد

میزبان  بار  اولین  برای  روسیه   ،2014 سال  در 
جشنواره  این  بود.  مسکو  در  هند”  فیلم  “جشنواره 
شامل نمایش فیلم، کنسرت موسیقی رقص کالسیک 
های  خوراک  هنری،  و  فیلم  های  نمایشگاه  هندی، 
لباس محلی و اجرای رقص  آمدگویی،  ویژه خوش 
امتیاز  علی  گذشته،  سال  در  درحالیکه  شد.  می 
مانوج  و  کار،  کهنه  بازیگر  مالینی  هیما  فیلمساز، 
پایتخت  در  را  خود  طرفداران  هنرپیشه،  تیواری 
شوجیت   ،2015 سال  در  آوردند،  وجد  به  روسیه 
و  کافه  م��ادراس  پیکو،  آوازه  با  فیلمساز  سیرکار 
توجه  م��ورد  ک��ارگ��ردان  عنوان  به  دون��ور  ویکی 

قرار گرفت. 
و  مانو  ودز  تانو  بازگشت  دو،  داداکنه  دیل 

از  روزه  چهار  روی��داد  این  طی  در  نیز  حیدر 

نوشته: آرتی کاپور سینگ

بالیوود به روسیه 
می رود
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هند  آهن  راه  کیترینگ  و  گردشگری  سازمان  مشارکت  با  روپ��ی، 
)IRCTC(، کارت روپی آی آر سی تی سی را تاسیس کرد که می توان 

از آن جهت خریداری بلیط و پرداخت در اماکن تجاری بهره برد

کارت اعتباری در هند کارت های اعتباری روِپی هستند نرخ معامله کمرت

580 میلیون 162 میلیون آنها 40%

از آنجا که معامله 
در هند روی می 
دهد، نقل و انتقال 
پ���ول س��ری��ع تر 
روپیه  به  و  بوده 

مقدور می باشد

ملی هند و اتحادیه وزارت دارایی، با آژانس ایاالت 
متحده برای توسعه بین المللی )US-AID(، جهت 
انجام تحقیقات میدانی با اولویت بانک ها و مشتریان 
در مناطق روستایی هند با توجه به بهره بری کارت 

ها همکاری می کنند. 
روپی همچنین با سازمان گردشگری و کیترینگ 
به  اقدام  و  خورده  پیوند   )IRCTC( هند  آهن  راه 
که  کرده  سی  تی  سی  آر  آی  روپی  کارت  احداث 
پرداخت  و  بلیط  خریداری  جهت  آن  از  توان  می 

رستوران  مانند  تجاری  اماکن  در 
ها، فروشگاه ها، و یا سفارش غذای 

آنالین استفاده کرد. 
و  وی��زا  با  مقایسه  در  نتیجه  در 
مشتریان  و  ها  بانک  کارت،  مستر 
در  روپی  کارت  از  استفاده  با  هند 
سه حوزه اصلی دارای منافع خاص 
ب��رای  معامله  ن��رخ  اول،  هستند. 
استفاده بانک ها از روپی در مقایسه 

با دروازه های بین المللی، تقریبا 40 درصد کمتر 
هند  داخل  در  تنها  معامله  که  آنجا  از  دوم،  است. 
پول  واحد  به  و  تر  پرداخت سریع  دهد،  می  روی 
روپیه می باشد که منجر به صرفه جویی در زمان 
برخالف  روپی  سوم،  شود.  می  ارزی  مبادالت  و 
به  ملزم  را  ها  بانک  خ��ود،  المللی  بین  رقیبان 
نمی  عضویت  یا  سالیانه  بهای  گونه  هیچ  پرداخت 
نمی  کشیده  نیز  مشتریان  سوی  به  مبلغ  این  و  کند 

طوالنی  راهی  هند،  داخلی  کارت  بنابراین،  شود. 
امنیت شمول مالی طی می  را برای فراهم سازی 
حمایت  تحت  هندی  شهروندان  همه  که  جایی  کند، 

یک سیستم واحد بانکی قرار گیرند. 
هدف پرادهان مانتری جان دان یوجانا، ریشه کن 
کردن “اقتصاد لمس نکردنی”، با بازگشایی حساب 
های بانکی برای تمام شهروندان از طریق ارایه کارت 
اعتباری روپی و بیمه تصادفی با پوشش 100.000 
و  انداز  پس  حساب  که  هنگامی  است.  بوده  روپیه، 
پیشینه اعتباری مشتریان بررسی شد، 
در فاز دوم، امکانات حواله و بتدریج 
حتی امکانات بیمه و حقوق بازنشستگی 
در  نیز  نیافته  سازمان  های  بخش  در 

دسترس آنها قرار خواهد گرفت. 
ط��ب��ق س��رش��م��اری م��ال��ی س��ال 
های  خانواده  درصد   58.7  ،2011
دسترسی  بانکی  امکانات  به  هندی 
بانک  ب��ررس��ی  درحالیکه  داشتند 
جهانی در سال 2012 نشان داده که تنها 35 درصد 
بانکی رسمی  به یک حساب  بزرگساالن هندی  از 
 8 تنها  گذشته،  سال  یک  در  و  دارن��د  دسترسی 
درصد از یک بانک رسمی وام گرفته اند. برنامه 
جدید به نوبه خود تغییر این امر را نوید داده، و در 
این راستا، کارت اعتباری روپی نیز ، بخش جدایی 
طریق  از  فراگیر  رشد  هدف  با  هند  توسعه  ناپذیر 

کسب اطمینان در شمول مالی می باشد. 
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 )NPCI( هند  ملی  پرداخت  سازمان  که  هنگامی 
شبکه  اولین  اح��داث  به  اق��دام   2014 س��ال  در 
می  تصور  کمتر  کرد،  کارت  از طریق  پرداخت 
را  شرایطی  سال  یک  طی  در  “روپ��ی”  که  شد 
و  ویزا  شامل  جهانیش  همراهان  که  کند  فراهم 
دوندگی  حال  در  خود  پول  دنبال  به  مسترکارت، 
میلیون   580 ح��دودا  دارای  هند  ام��روز،  باشند. 
آن  میلیون   162 حدود  که  است  اعتباری  کارت 
باشد.  می  روپِی  اعتباری  های  کارت  به  متعلق 
طبق گزارش اخیر سازمان پرداخت ملی هند، تا 
اوایل سال آتی، کارت های اعتباری روپی وارد 

بازار خواهند شد. 
هند  ملی  پرداخت  سازمان  از  ای  ایده  روپی، 
شهروند  ها  میلیون  هند،  بانک  رزرو  نظر  تحت 
ب��دون  و  آن��الی��ن  معامالت  ب��ه  مجاز  را  هندی 
پرداخت پول نقد و یا برداشت پول از دستگاه های 
پرداخت  دروازه  هفتمین  روپی،  کرد.  خودپرداز 
به  تبدیل  را  هند  که  بود  احداث  زمان  در  جهانی 
به  تواند  می  که  کرد  کشورهایی  معدود  از  یکی 

شبکه پرداخت داخلی خود ببالد. 
سوم  یک  داشتن  وج��ود  با  حاضر،  ح��ال  در 
تعداد کارت های صادر شده،  مشتریان بر اساس 
با  باشد.  می  معامله  پایه  درصد   15 شامل  روپی 
احداث کارت های اعتباری، سازمان پرداخت ملی 
هند جهت افزایش این رقم تا 50 درصد در طی سال 
های آتی، برنامه ریزی می کند. سازمان پرداخت 

روپی، دروازه پرداخت ویژه هند، پس از تحت پوشش قرار دادن یک سوم 
دارندگان کارت های داخلی، برای تاسیس کارت اعتباری خود آماده است

روپِی: ارز پالستیکی 
  مخصوص هند
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تاج ماهوا کوتی
پارک ملی باندهاوگر مادهیا پرادش

پارک ملی مادهیا پرادش به عنوان دولت ببر جهان 
مشهور بوده و با اقامتگاه های ببر خود مانند کانها، 
باندهاوگر، پانا و پنک به ندرت بازدیدکنندگانی را 
که برای تماشای گربه های باشکوه بزرگ به اینجا 
مکان  بهترین  از  یکی  کند.  می  ناامید  را  اند  آمده 
به  کوتی  ماهو  تاج  باندهاوگر،  در  اقامت  برای  ها 
باالترین  با  پارکی  تا  ورودی  از  دقیقه   20 فاصله 
تراکم تعداد ببرهای موجود می باشد. این گردشگاه 
گسترده شده در 40 هکتار، نام خود را از درخت 
ماهوا برگرفته که مجموعه و خانه های تریمم شده 
هاولی مانند مشهور به کوتی را حصاربندی کرده 

است. کلبه های منطقه، به سبک معماری قبیله ای 
ساخته شده اند.  

رانندگان  با  گردشگاه  روب��از  مجلل  های  ماشین 
انگلیسی زبان، شما را به گردش در اطراف پارک 
تنها  ببرها  دیدن  شانس  برند.  می  باندهاوگر  ملی 
در طی چند گردش بسیار خوب است. احتمال دیده 
شدن گوزن خالدار، گوزن سمبر، گوزن فریادکش، 
گاو نر آبی، آهو، شغال، گربه های جنگلی، میمون 
پوزه دراز و دیگر پستانداران در اینجا زیاد است، 
در حالی که خرس تنبل و پلنگ نیز به تعداد زیاد 

وجود دارند. 

خوب است بدانید
   بهترین زمان برای بازدید

بین ماه های اکتبر تا ژوین

   چطور به آنجا برسید
پارک ملی در 190 کیلومتری جابالپور و  270 

کیلومتری کاجوراهو واقع شده است. 

   فعالیت هایی که باید انجام دهید

از پارک ملی کانها مشهور به خاطر گوزن های باتالق و 
نیز گروه پستانداران کاجوراهو و ناحیه میراثی ثبت شده در 

سازمان یونسکو دیدن کنید. 
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کاوش

اقامتگاه روخانه دیفلو
پارک ملی کازیرانگا، آسام

کازیرانگا دارای تقریبا سه چهارم از سهم کرگدن تک 
از  دارای جمعیت زیادی  پارک  این  است.  شاخ جهان 
فیل ها، بوفالوی وحشی، ببر و گوزن باتالق در میان 
در  و  انقراض،  خطر  معرض  در  پستاندار  گونه   15
حدود 490 گونه پرنده از جمله استخوان خور کوچک، 
هوبره بنگالی و خزندگانی مانند سوسمار مانیتور، مار 

پیتون و شاه کبرا می باشد.   
نزدیک  مکان  ترین  مجلل  دیفلو،  رودخانه  اقامتگاه 
هوشمندانه  بطور  که  باشد،  می  اقامت  برای  پارک  به 
کرده  ترکیب  مدرن  امکانات  با  را  روستا  فضای  ای 

پیچیده،  بافت  با  دار  های شیب  با سقف  ها  کلبه  است. 
تالقی خصوصیات آسامی و دوران استعمار می باشند. 
است  رنگ  سنترال  کازیرانگا،  برای  آغاز  بهترین 
برای  فیل  یا  ماشین  کردن  رزرو  به  قادر  آنجا  در  که 
گردش هستید. در حالیکه شانس یافتن کرگدن و یا فیل 
بود.  خواهید  نیز  ببر  دیدن  به  قادر  ندرتا  است،  بیشتر 
زیستگاه  و  تر  کوتاه  های  علف  دارای  رنگ،  وسترن 
های مطلوب برای کرگردن ها می باشد. اینجا بهترین 
تماشا و شکار کرگدن تک شاخ در میان  منطقه برای 

لنز دوربینتان است. 

خوب است بدانید
   بهترین زمان برای بازدید

بین ماه های نوامبر و آوریل

   چطور به آنجا برسید
کازیرانگا، 200 کیلومتر از گواهاتی و 290 

کیلومتر از شیالنگ فاصله دارد.

   فعالیت هایی که باید انجام دهید

از مزارع چای زیبا واقع در بورکاپوری و متونی و 
آبشارها و بقایای دیوپاربات دیدن کنید. 
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اوبروی وانیاویالس
پارک ملی رانتامبوره، راجستان

پارک ملی رانتامبوره، یکی از بهترین پناه گاه های ببر 
کشور، مکانی است برای انداختن نگاهی کوتاه به ببرها 
و پلنگ ها. اوبروی وانیاویالس واقع در حاشیه جنگل، 
هند  در  وحش  حیات  های  اقامتگاه  ترین  ازغنی  یکی 
است. یک دروازه ورودی چشمگیر شما را به سمت باغ 
و سپس سرسرایی با دارای نقاشی های دیواری به سبک 
وحش  حیات  نمایانگر  بیشتر  و  راجستان  هنر  و  مغول 

هدایت می کند. 

اقامتگاه،  به  متعلق  شده  اص��الح  سفارشی  های  ماشین 
مهمانان را برای گردش در مناظر مختلف تپه های مسطح، 
پشته های خاردار، دره های صخره ای و دره هایی با عمق 
طور  به  برند.  می  نهرها  و  ها  دریاچه  همراه  به  مسطح 
معمول، گله های گوزن های خالدار و سمبر قابل رویت 
هستند درحالیکه امکان دیدن نیلی گاوها و آهوها نیز وجود 
دارد. برای مشاهده یک ببر باید صبور بود، و امکان دیدن 
یک پلنگ و یا خرس تنبل تنها با چند بار گردش مهیا است. 

خوب است بدانید
   بهترین زمان برای بازدید

بین ماه های مه تا نوامبر

   چطور به آنجا برسید
پارک ملی رانتامبوره در 180 کیلومتری جیپور و 

440 کیلومتری دهلی قرار دارد. از پارک تا اوبروی 
وانیاویالس 10 دقیقه فاصله با ماشین است. 

   فعالیت هایی که باید انجام دهید

بازدید از قلعه تاریخی رانتامبوره، واقع در 9 کیلومتری 
هتل و یا دریاچه سوروال در فاصله 17 کیلومتری.
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کاوش

گردشگاه جنگلی فرن گیر
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش گیر، گوجرات

و  ملی  پ��ارک  به  رسیدن  با  بازدیدکنندگان،  بیشتر 
های  گربه  مشاهده  به  قادر  گیر  وحش  حیات  پناهگاه 
بزرگ در اولین گردش های خود هستند. در نزدیکی 
گیر،  ملی  پ��ارک  مرکزی  بخش  ساسان  روس��ت��ای 
گردشگاه جنگلی فرن گیر، رنگ پوست شیری “قهوه 
برگزیده  خود  ویژه  رنگ  عنوان  به  را  طالیی”  ای 
است. سازه های کم ارتفاع گسترده گردشگاه که شامل 
تا  شوند،  می  و طراحی  مسکونی  مناطق  غذاخوری، 
حد زیادی از سنگ آهک و مصالح محلی دیگر ناحیه 
ساوراشترا متعلق به گوجرات ساخته شده اند که گیر 
در آن قرار دارد. مسیرهای پوشیده با گیاهان و بوته 

شامل  که  شوند  می  هدایت  اتاق   40 سمت  به  ها 
امکانات  دارای  همه  چادرها،  و  ها  کلبه  ویالها، 

مدرن امروزی می شوند. 
در  گردش  برای  را  روباز  های  ماشین  توان  می 
طی  در  کرد.  کرایه  پناهگاه  موجدار  های  زمین 
وجود  شیرها  دیدن  شانس  و عصر،  ساعات صبح 
دارد در حالی که برای دیدن پلنگ ها هرچه دیرتر 
نیلی  و  سمبر  خالدار،  گوزن  باشد.  می  تر  مناسب 
گاو به وفور یافت می شوند. زیستگاه، برای عقاب 
ها و دیگر پرندگان شکاری عالی است، در حالی 

که پرندگان رنگارنگ بسیاری وجود دارند. 

خوب است بدانید
   بهترین زمان برای بازدید

بین ماه های دسامبر تا مارس

   چطور به آنجا برسید
گردشگاه، 60 کیلومتر از جوناگاد، 160 کیلومتر از راجکوت 

و 390 کیلومتر از احمدآباد فاصله دارد. 

   فعالیت هایی که باید انجام دهید

بری بازدید از مرکز پرورش تمساح و همچنین دیدن معبد سومنات 
واقع در فاصله 46 کیلومتری برنامه ریزی کنید. شما همچنین می 

توانید از سپری کردن یک روز در سد کاملشوار لذت ببرید.
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گاهگلی،  های  سقف  و  اکالیپتوس  درختان  قاب  با 
همانند کاشانه های قبیله ای به نظر می رسد. شما می 
غذاخوری  با  خصوی  استخر  دارای  های  کلبه  توانید 
بزرگ، اتاق خواب مزین و حیاط باز، و یا کلبه های 

با جکوزی باز رو به آسمان را انتخاب کنید. 
به  را  میهمانان  گردشگاه،  موتوری  ه��ای  قایق 
تورهای حیات وحش می برند جایی که قادر به تماشای 
کوچک،  عقاب  مانند  آبی  پرندگان  های  گونه  انواع 
مرغ  نیز  و  سر،  سیاه  آبی،  مرغ  آج��ودان،  لک  لک 
ماه  برای  آب  مخزن  که  آنجا  از  هستند.  خوار  ماهی 
ها فروکش می کند، علف های تازه فیل های آسیایی، 
هند  امریکایی  دار  کوهان  گاومیش  و  سمبر  گوزن 
انتخاب یک  به  قادر  کشند. شما  به سمت خود می  را 
قایق در مسیر اقامتگاه تا ورودی پارک ملی نگرهول 
را  میهمانان  گردشگاه  های  ماشین  آنجا  از  که  هستید 
برای  نگرهول  برند.  می  وحش  حیات  گردشگری  به 
تراکم گیاهی خود شهرت دارد؛ عالوه بر فیل ها، شما 
خالدار،  گوزن  هندی،  گاومیش  های  گله  توانید  می 
ببر،  وحشی،  گراز  کش،  فریاد  گوزن  سمبر،  گوزن 

پلنگ، خرس تنبل و سگ وحشی را مشاهده کنید.

خوب است بدانید
   بهترین زمان برای بازدید

بین ماه های مه تا نوامبر

   چطور به آنجا برسید
کابینی در 245 کیلومتری بنگلور و 90 کیلومتری 

میسور واقع شده است

   فعالیت هایی که باید انجام دهید

گردشگری مهیج در پارک ملی نگرهول و یا قایق 
سواری در پارک ملی نگرهول و یا باندیپور. سفر با 
کوراکل، یک قایق گرد سنتی که به آرامی به سمت 
پایین رود کابینی شناور می شود را از دست ندهید
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گردشگاه های حیات وحش در هند برای 
ماجراجویی های با شکوه در میان طبیعت 

هستند ایدهال 

پناهگاه  و  ملی  های  پارک  امتیاز  بودن  دارا  با  هند 
پستانداران،  از  گوناگونی  انواع  که  حیات وحش  های 
پرندگان و خزندگان را حمایت می کنند، یکی از غنی 
ترین کشورها برای گذراندن تعطیالت در میان حیات 
موسمی،   های  باران  از  پس  که  آنجا  از  است.  وحش 
تعدادی از پناهگاه ها و پارک های ملی در ماه اکتبر 
دوباره بازگشایی می شوند، ما شما را به پنج گردشگاه 
موجود می بریم تا از نزدیک برخی از محبوب ترین 
کنید.  مشاهده  را  کشور  جانوری  و  گیاهی  های  گونه 
خواه کابینی اورنج کانتی زیبای قومی در جنوب و یا 
اوبروی وانیاویالس بسیار باشکوه در شمال باشد، هر 
کدام از این اقامت گاه ها برای یک تعطیالت سبز، ایده 

آل هستند.

کابینی اورنج کانتی
پارک ملی نگرهول، کارناتاکا

رود کابینی در طول مرز جنوبی پارک ملی نگرهول، 
گذارد  می  نمایش  به  را  ها  فیل  گله  از  زیبایی  نمای 
که برای خوردن علف تازه و آب آشامیدنی و همچنین 
حمام کردن در آب های کم عمق تر سد کابینی به اینجا 
می آیند. با رسیدن به اقامتگاه از میسور، کابینی اورنج 
سنتی  ورودی  با  ای  قبیله  روستای  یک  همانند  کانتی 
گلی و پشت بام کاهگلی ساختمان های کوتاه به نظر می 
نیشکر  درهای چوب  کود،  و  گل  پوشش  با  کلبه  رسد. 

سبز و 
 وحشی 

نوشته:  آنیل مولکانداری
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الزم است که 
بدانید

مرداب کومباالنگی، 
بخشی از دریاچه 
ومباناد واقع در 

نزدیکی کوچی، به 
خاطر گردشگری 

مناطق روستایی اش 
مشهور است، جایی 

که قایق های کوچک 
برای حرکت در پیچ 

و خم های جنگل های 
حرا استفاده می شوند
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شکل  به  فراغت  اوقات  کردن  سپری  به  تبدیل  امر 
خالقانه ای شده که با افتخار، فرهنگ بی نظیر ایالت 

های جنوبی را نشان می دهد. 
مرداب های کراال، شبکه درنوردیده ای از دریاچه 
راه  بهترین  باشند.  می  ها  و رودخانه  ها  تاالب  ها، 
گشتن اطراف این مرداب ها اجاره کردن یک خانه 

در  معموال  که  است  قایقی خصوصی 
کیلومتر  ح��دود40-50  روز  یک  طی 
کند.  ها سیر می  در طول مرداب  را 
می توان یک زندگی محلی را تجربه 
و  لمیده  را  بعدازظهر  و سراسر  کرد 
درخت  نارگیل،  های  نخل  تماشای  با 
جک فروت، پاپایا و باغ های انبه به 
می  داد.  ادامه  نارگیل  آب  کردن  مزه 
توان در ساحلی توقف کرده و پس از  
و  سفید  های  خانه  میان  در  زدن  قدم 

کلیساها، یک خانه قایقی را برای یک روز و یا به 
این  در  آفتاب  غروب  کرد.  اجاره  هفته  یک  بلندای 
منطقه بی نظیر است، به همین دلیل اکثر مردم اقدام 
کنند که خوابی  نیز می  قایق در طی شب  اجاره  به 
آرام  نقطه  یا هر  و  دریاچه  در  ابدیت  میان  در  آرام 

دیگری را دربر می گیرد. 

می  کاهگلی  با سقف  سنتی  قایقی  های  خانه  با 
توانید به گشت و گذار در مرداب های آلپی، یکی 
از بهترین اماکن منطقه برای اجاره قایق پرداخته 
کوماراکوم،  در  ماجراجویانه  سواری  قایق  یا  و 
را  کوتایام  و  ک��والم(  نزدیکی  )در  آلومکاداوو 
زینت  که  کوچک  جزایر  با  ومباناد  کنید.  انتخاب 
یکی  هستند،  ع��رب  دری��ای  ملکه 
ت��ری��ن م��رداب  ق��اب��ل دس��ت��رس  از 
است  واق��ع  جایی  در  منطقه  ه��ای 
بندرگاه  در  ومباناد  دری��اچ��ه  ک��ه 
شود.  می  گشوده  دری��ا  به  کوشین 
به  مشهور  ومباناد  جنوبی  دریاچه 
مناطق  میان  در  آب،  زی��اد  گستره 
است.  شده  واقع  کوتایام  و  آالپ��وزا 
این مرداب  قایقی،  گردشگری خانه 
جایی  اس��ت؛  ک��رده  محبوب  را  ها 
که گردشگان قادر به سپری کردن طول شب در 
خانه های قایقی بوده و می توانند با لذت بردن از 
زیبایی های طبیعی، از هرگونه اضطراب رهایی 
یابند. حتی می توانید گشت و گذار در خانه قایقی 
برای  کنید.  ترکیب  آیورودایی  درمان  با  را  خود 

تمام عمر از این گشت و گذار لذت ببرید!

خانه  ی���ک  در 
کراال،  در  قایقی 
م��ی ت����وان یک 
محلی  زن��دگ��ی 
را تجربه کرد و 
به آرام��ش دست 

یافت

باال: مسافران از زیبایی منظره مرداب های کراال لذت می برند؛ صفحه روبرو: سکان یک خانه قایقی در کراال
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عظیم  الوارهای  بستن  با  ها،  قایق  این  ساخت 
درخت جک وود به یکدیگر به دقت و مهارت 
بسیاری احتیاج دارد. جالب توجه است که حتی 
یک میخ آهنی در ساخت آنها استفاده نمی شود. 
پیش از این، صنعتگران کل قبیله برای ساخت 
این قایق ها به کار گرفته می شدند. امروز، این 

زیبایی مرداب
از درون یک خانه قایقی در کراال، در زیبایی 
مرداب ها و چشم انداز سرسبز و ردیف نخل 
به  مشهور  ها  قایق  این  شوید.  ور  غوطه  ها 
و  برنج  حمل  جهت  سنتی  بطور  ک��ت��وواالم، 
ادویه از تپه ها به بازار شهرها کاربرد داشتند 
که هم اکنون تبدیل به هتل های شناور شده اند. 
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معماری خانه های قایقی کشمیری که عمدتا از دوران استعمار بریتانیا تاثیر گرفته اند
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انگیز  شگفت  های  اعجوبه  این  شهری،  زندگی 
شما را به سوی آرامش رهسپار می کنند. بسیاری 
از این قایق ها، با اتاق هایی با تزیینات بیشمار به 
تعریف دوباره “باشکوه” می پردازند؛ اتاق هایی 
توان  می  که  شوند  می  باز  بالکنی  سوی  به  که 
یا  و  پرداخت  کشمیری  قهوه  نوشیدن  به  آنجا  در 
ایوانی که می توان در آنجا تماشای طلوع باشکوه 
خورشید از پشت کوه ها را تجربه کرد. هر قایق 
دارای آشپزخانه مجزا می باشد که خانه سرایدار 
به میهمانان خدمت می رسانند  و خانواده اش که 

نیز محسوب می شود. 
و  راحتی  که  کشمیر،  قایقی  های  خانه  اکثر 
از  دارد،  مطابق  هتل  معیارهای  با  آنها  خدمات 
گویند.  می  بریتانیا سخن  استعمار  دوران  عظمت 
در دوران حکومت سلطنتی، با بازدید پی در پی 
تعدادی از بریتانیایی ها از دره ، فصل جدیدی در 
اقتصاد منطقه گشوده شد. این یکی از دالیل اولیه 
نقوش  شاهد  توان  می  آن  موجب  به  که  است  ای 
دوران استعمار و قاب های پنجره بزرگ در قایق 
نبود  تنها دوران پیش از استقالل  این  اما  ها بود. 
قایقی شد. در 1966،  که باعث رونق خانه های 
استاد سیتار، راوی شانکار در یکی از خانه های 
قایقی اینجا به نوازنده افسانه ای جورج هاریسون، 

نواختن سیتار را آموزش داد. 

الزم است که بدانید
چشم انداز آرامش بخش دیگر از سپری کردن 

تعطیالت در کشمیر، شیکارا سواری است. 
این قایق های چوبی، یکی از بهترین راه های 

لذت بردن از مناظر زیبا بوده و مانند قایق های 
ونیزی، نماد فرهنگی منطقه محسوب می شوند
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قایقی  های  خانه 
از  ک��ش��م��ی��ری 
چ���وب س���در با 
های  کاری  کنده 
پیچیده  چ��وب��ی 

ساخته شده اند

خانه های قایقی، یا کشتی های تفریحی، همیشه جاذبه 
زیادی برای مسافران هندی و همچنین خارجی داشته 
یک  یا  و  باشید  آمده  سفر  به  بار  اولین  برای  چه  اند. 
گردشگر با تجربه در سفرهای دریایی هستید، گروهی 
با بهترین  از خدمه های حرفه ای آموزش دیده کشتی 
قطب  دو  ها  کشتی  این  هستند.  شما  مراقب  خدمات 

کراال  و  کشمیر  کشور،  جنوبی  و  شمال 
دهند که همانند دو جهان  را پوشش می 
هر  قایقی،  های  خانه  باشند.   می  مجزا 
های  زیبایی  معماری،  فرهنگ،  با  کدام 
رفاهی  امکانات  و  خدمات  تفریحی، 
خود  وی��ژه  جذابیت  خ��ود،  به  منحصر 
صحنه  یک  مانند  کشمیر  اگر  دارند.  را 
قایقی  ه��ای  خانه  اس��ت،  نفیس  نمایش 

دریاچه دال با نمایش های شکسپیر برابری می کنند که 
دیگر،  از سوی  باشد.  آن می  تماشای  هرکس خواهان 
معماری  دارای  کراال،  خدا،  کشور  قایقی  های  خانه 

سنتی هستند. 

بهشت شناور
خود را در جذابیت تپه های دره کشمیر 
غوطه ور کنید. نمایی از هیمالیای ستبر 
از داخل یک خانه های قایقی شناور در 
است.  گیر  نفس  وضوح  به  دال  دریاچه 
های  سنت  از  یکی  آب  روی  بر  زندگی 
بهشت  از  بازدیدی  هیچ  و  است،  کشمیر 
قایق های  این  تماشای  بدون  روی زمین 
چوبی بزرگ، کامل نیست. جدا از جنون 
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با خانه های قایقی دلربای کشمیر و کراال به طبیعت نزدیک تر شوید

ردیفی از خانه های قایقی در دریاچه دال، کشمیر

بر دامان باشکوه 
 یک خانه قایقی

نوشته: سوپریا آگاروال
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باال: نخست وزیر سابق هند، آقای آتال بهاری واجپایی با 
وزیر دفاع وقت، آقای جورج فرناندز و دانشمندان هندی 

شامل رییس وقت اُآردی اُ دکتر ای پی جی عبدالکالم 
در محل بودا در 1998؛ باال: در 1998 ، دو نمونه از 

آزمایشات هسته ای در این تپه های ماسه ای احاطه شده 
با کیسه های شن انجام شدند

و  شده  مطمئن  حرکت  این  برنده  سینگ  دکتر  که  خدا 
در  معامله  تصویب  به  قادر   2008 سال  در  تدریج  به 
انرژی  به  نسبت  تعهدات  قانون  مجلس،  شد.  مجلس 
هسته ای را مطرح کرد که به موجب آن، درصورت 
وقوع حادثه در زمینه انرژی هسته ای،  تمام مسوولیت 
عهده  بر  شده  متحمل  های  هزینه  خسارت  جبران  و 
تامین کنندگان می باشد. این قانون همانند یک مانع در 
روند کار عمل کرد که به موجب آن به نظر می رسید 

که تمام دستاوردهای به سختی حاصل شده 
از معامله تاریخی بر روی صندلی ذخیره 
قرار گرفتند، تا اینکه دولت مودی که در 
سال 2014 به راس آمد، به طرح ابتکاری 
اکنون،  این مسئله پرداخت. هم  جهت حل 
جهت  مشترک  بیمه  ذخیره  صندوق  یک 
شده  واقع  مفید  کنندگان  تامین  بری  بهره 
داشتن  امید  برای  کافی  دالیل  بنابراین  و 
به توانایی هند و امریکا در قدرتمندسازی 
در  نهفته  ه��ای  پتانسیل  تر  تمام  هرچه 

معامله انرژی هسته ای وجود دارد. 
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مشارکت

به  اعتقاد  ب��ا  هند 
بودن  غیرمنصفانه 
پیمان منع گسترش 
س����الح، ه��م��واره 
رد  را  آن  امضای 

کرده است

باال: نخست وزیر سابق هند آقای مانموهان سینگ و رییس جمهور وقت 
امریکا آقای جورج بوش؛ پایین: نخست وزیر هند آقای نارندرا مودی با 

رییس جمهور امریکا آقای باراک اوباما

همواره امضای آن را رد کرده، زیرا به دارندگان کنونی 
انرژی هسته ای اجازه نگه داری مهمات جنگی خود را 
حقوق  از  همچنین  و  کند،  می  منع  را  دیگران  اما  داده 
دسترسی تمام ملت ها به انرژی هسته ای با اهداف صلح 
بازمی گردیم؛  به موضوع معامله  آمیز تخطی می کند. 
انداز  معامله یک چشم  این  که گرچه  است  توجه  شایان 
واقع،  بود، در  کننده  دو مشارکت  برای هر  برد  برد – 
متقاعد  برای  واشنگتون  و  دهلی  در  حاضر  رهبران 
کردن همکاران خود در دولت و جامعه مدنی جنگیدند. 
رییس جمهور وقت امریکا، جورج دبلیو بوش مجبور به 
ارائه یک پاسخ قوی به این پرسش بود که چرا هند باید 
مشمول استثنا شود، و نخست وزیر وقت هند مانموهان 
سینگ برای تصویب قرارداد مجبور به 

تحمل بار تمام دولت خود بود. 
دهلی  در  موجود  مخالفت  درواق��ع، 
عمیقا  و  شدید  انگیزی  شگفت  بشکل 
دولت  که  شدید  آنقدر  ب��ود.  دار  ریشه 
از  پس   )UPA( پیشرو متحدین  ائتالف 
چپ،  احزاب  توسط  حاکم  ائتالف  ترک 
شکر  گرفت.  ق��رار  سقوط  آستانه  در 

از آن، با تغییر چشمگیر شرایط جغرافیای 
سیاسی در سراسر جهان، و در تالش دهلی 
نو و ایالت واشینگتن برای توسعه پیوندها، 
بر  ای  حلقه  همانند  ای  هسته  تحریمات 
همکاری  کردند.  می  عمل  آنها  گردن  دور 
غیرنظامی هسته ای هند و ایاالت متحده یا 
نامه  توافق  به  معامله هند-امریکا، همچنین 
123 مشهور است. مبنای اصلی این توافق 
نخست  توسط  در 18 جوالی 2005،  نامه 

جمهور  رییس  و  سینگ  مانموهان  دکتر  هند  وقت  وزیر 
امریکا جورج دبلیو بوش فراهم شد. 

ایاالت متحده در جستجوی متعادل سازی سیاست های 
میخ  به عنوان  را  هند  اقیانوسیه،  و  آسیا  در  خارجی خود 
وجود  با  که  بود  آگاه  هند  که  حالی  در  دیده  خود  محور 
ها،  سال  این  تمام  در  ها  تحریم  فشار  برابر  در  مقاومت 
بتدریج مجبور به حل مسایل هسته ای، بویژه جهت رسیدن 
بازیگر  به  شدن  تبدیل  برای  خود  طلبانه  جاه  خواسته  به 
ایجاد  زمینه  در  دیگر  مهم  عامل  باشد.  می  جهانی  اصلی 
ایاالت  بود.  پاک  انرژی  به  دستیابی  لزوم  مذاکرات،  این 
متحده متوجه ضرورت حیاتی تولید انرژی هسته ای جهت 
تامین نیازهای روزافزون انرژی، در مسیری پایدار برای 

هند پررونق شد. 
مهمتر از آن، رفتار درخشان و مسووالنه هند در زمینه 
انرژی هسته ای بود که امریکا را مجبور به خالص شدن 
از بار سنگینی کرد که برای سال ها بر دوش می کشید. این 
ایجاد یک استثناء برای  المللی را برای  رفتار جامعه بین 
هند متقاعد کرد. و بنابراین، هند به موازات معامله ای که 
مرتبط  مسیر  ترمیم  به  قادر  کرد،  امضا  متحده  ایاالت  با 
اینکه  وجود  با  و  شده،  ای  هسته  کنندگان  تامین  گروه  با 
نمی  پیمان منع گسترش سالح محسوب  کنندگان  امضا  از 
شود، مجاز به مداخله در تجارت هسته ای می باشد. هند 
پیمان منع گسترش سالح،  با اعتقاد به غیرمنصفانه بودن 
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ای  هسته  نامه  توافق  اول  سال   10 ارزیابی  آغاز  با 
حقیقت  این  از  ک��ردن  پوشی  چشم  امریکا،  و  هند 
توافق  امضای  زمان  از  که  رسد  می  نظر  به  مشکل 
هسته  راکتور  یک  حتی  هند   ،2005 سال  در  نامه 
کل  عزل  اما  است.  نکرده  خریداری  امریکا  از  ای 
تنها  معامله به عنوان موفقیت حاصل نشده بر مبنای 
این عامل، مانند ندیدن جنگل به خاطر وجود درختان 
تجاری  مبادالت  درب��اره  هرگز  معامله  این  اس��ت. 
هسته ای بین هند و امریکا نبوده است. بلکه عوامل 
اذعان  مانند  است:  داشته  دربر  را  بزرگتری  خیلی 
اعتبار منع گسترش سالح های هسته ای توسط هند و 
خاتمه بخشیدن به شرایط مطرود آن، و در این روند، 
دستیابی به پیشرفت روابط بزرگترین و قدرتمندترین 
معامله  این  منظور،  بدین  و  جهان.  های  دموکراسی 
هم  هند  است:  شده  قبیل  این  از  دستاوردهایی  شامل 
جهانی  سطح  در  اورانیوم  واردات  به  قادر  اکنون 
انجام  به  جدید  راکتورهای  خریداری  جهت  و  بوده 
مذاکراتی می پردازد. تولید برق هسته ای کشور نیز 
یافته است. روابط بین هند و امریکا نیز در  افزایش 
تمامی حوزه ها از تجارت تا مبارزه با تروریسم و از 
همکاری در حوزه فضا تا دفاع پیشرفت کرده است. 
ای  آزمایشهای هسته  اجرای  بر  مبنی  هند  تصمیم 
در مه 1974 و سپس در مه 1998 منجر به ترویج 
که  شد  امریکا  توسط  گسترش  درح��ال  های  تحریم 
موجب محدودیت فعالیت ها و توانایی های سابق هند 
کل  طور  به  که  ای  هسته  انرژی  حوزه  در  تنها  نه 
بود  بدین معنا  این  پیشرفته شد.  تکنولوژی  در زمینه 
مشمول  هند  فضایی  های  برنامه  مثال،  عنوان  به  که 
پیشرفت های جهانی نشده و مجبور به سیر تکامل در 
انزوا بود. هند، ناشی از تحریمات، قادر به دستیابی 
به بسیاری از سیستم های تسلیحات جدید نبود؛ انتقال 
در  دوگانه  توانست مصرف  که می  فناوری  هرگونه 
داشته  غیرنظامی  های  عامل  سیستم  و  نظامی  حوزه 

باشد، خارج از محدوده محسوب می شد. 
دار  خدشه  موجب  تحریمات  دوجانبه،  سطح  در 
نفوذ جنگ  بار  از  امریکا شد که  و  شدن روابط هند 
طی  در  رسمی  بطور  ب��ود.  شده  تار  و  تیره  س��رد، 
دوران جنگ سرد، هند منسوب به هیچ انسدادی نشده 
جماهیر  اتحاد  با  تری  قوی  پیوندهای  دارای  اما  بود 
پس  دهه  چندین  بود.  امریکا  با  مقایسه  در  شوروی 
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معامله هسته ای هند و امریکا، اعتبار منع گسترش سالح های هسته ای هند را 
اذعان داشته و به شرایط مطرود کشور خاتمه داد

باال: نخست وزیر سابق هند، آقای ایندیرا 
گاندی در پوکران در سال 1974؛

راست: پنج آزمایش هسته ای انجام شده 
در پوکران در سال 1998

دهه ای به نام 
  توافق نامه 123  
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مانیش چاند، سردبیر »شبکه هند می نویسد«، www.indiawrites.org، پورتال و مجله 
الکترونیکی که بر امور بین المللی و رویدادهای هند متمرکز است

پیشنهاد  ه��ن��د 
ب��رگ��زاری یک 
درباره  کنفرانس 
اقتصاد اقیانوس و 
کشورهای جزایر 
را  آرام  اقیانوس 

داده است

سران کشورهای شرکت کننده در طی اجالس همکاری جزایر اقیانوس آرام  و هند در جیپور

توسعه یافته سازمان ملل متحد در هر 
دومین  بنابراین  کرد.  اعالم  حوزه  دو 
اقیانوس  ج��زای��ر  همکاری  اج��الس 
چند  همکاری  صحنه  هند،  و  آرام  
اقیانوس  الجزایر  مجمع  با  هند  جانبه 
وجود  با  که  داده  اف��زای��ش  را  آرام 

دور  مایل  ه���زاران  اینکه 
همانند  دارن��د،  قرار  ما  از 
باشند.  می  عزیز  خویشاوند 
سران،  سطح  در  تعامالت 
آن  در  که  است  طوالنی  سفر  یک  آغاز 
هر دو همسفر جهت حک یک نظم فراگیر 
های  آرمان  و  رویاها  با  هماهنگ  جهانی 
شانه  به  شانه  فعالیت  به  تصمیم  مشترک، 

گرفته اند. 

سازمان ملل، آقای مودی جهت مشاوره 
آرام  اقیانوس  کشورهای  با  تر  دقیق 
فشار  تحت  حیاتی  این موضوع  درباره 
قرار گرفت. “صدای حمایت شما برای 
عضویت دایمی هند در شورای امنیت، 
ویژگی  و  تعادل  متحد  ملل  سازمان  به 
جهانی خواهد داد که بازتاب دوران ما 
اقیانوس  کشورهای  اکثر  بود.”  خواهد 
دایمی  جایگاه  جهت  هند  نامزدی  آرام، 
در شورای اصالح و توسعه یافته امنیت 

هند  دادند.  قرار  حمایت  مورد  را  متحد  ملل  سازمان 
اقیانوس  بر منطقه سازی  بار خود را  این بخش،  در 
انداخته و حمایت خود را جهت اعطای صندلی  آرام 
توسعه  درح��ال  کوچک  کشورهای  به  اختصاصی 
و  اصالح  شورای  در   ،)SIDS( الجزایر  مجمع  این 
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دوم���ی���ن اج���الس 
جزایر  ه��م��ک��اری 
اقیانوس آرام  و هند، 
صحنه همکاری چند 
با مجمع  جانبه هند 
اقیانوس  الجزایر 
آرام را افزایش داده 

است

اقتصاد پایدار اقیانوس
اهداف  با  آبی  اقتصاد  گذاری  پایه  با 
نو  دهلی  دریایی،  منابع  پایدار  توسعه 
و  ساحلی  تحقیقات  موسسه  برپایی  از 
اقیانوسی پایدار مجهز به شبکه ایستگاه 
های تحقیقات بیولوژیکی دریایی خبر 
دریایی،  همکاری  تقویت  جهت  داد. 
بین  کنفرانس  میزبانی  پیشنهاد  هند 
و  اقیانوس  اقتصاد  موضوع  با  المللی 
در  را  آرام”  اقیانوس  الجزایر  مجمع 
سازی  فراهم  با  و  داده   2016 سال 

حمایت نیروی دریایی جهت نظارت ساحلی و بررسی 
هیدروگرافی موافقت نمود.  

جهت  هند  پیشنهاد  با  اقیانوس  کنار  در  نیز  فضا 
کاربردی  های  برنامه  “مرکز  تاسیس  در  همکاری 
از  ک��دام  هر  در  واق��ع  منطقه  تمام  ب��رای  ف��ن��اوری” 
عنوان  به  آرام،  اقیانوس  الجزایر  مجمع  کشورهای 

ها  مشارکت  حاشیه  در  موضوعی 
جدی  تهدید  به  توجه  با  شد.  ظاهر 
این  در  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی 
با  ط��رف  دو  هر   ، الجزایر  مجمع 
بازیافت  قابل  ان��رژی  در  مشارکت 
شده  ریزی  برنامه  فعال  همکاری  و 
جهت کسب اطمینان از نتایج متعادل 
و موثر در اجالس جهانی آب و هوای 
کنفرانس احزاب COP 21( 21( در 
پاریس  در  واقع  جاری  سال  دسامبر 

موافقت کردند. 

اصالحات شورای امنیت سازمان ملل: نظم 
فراگیر جهانی

ملی  شورای  اصالحات  روند  تجدید  به  توجه  با 
مذاکرات  تاسیس  بینی  پیش  با  متحد،  ملل  سازمان 
عمومی  مجمع  جلسه  هفتادمین  در  متن  بر  مبنی 
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فرجه   110 فیجی  میان  این  در  که  پرداخته  کشورها 
تا   119 از  دیگر  کشور   13 برای  تعداد  این  و  داشته 

238 فرجه تقریبا دوبرابر شده است. 

اقدام به تجارت
با آمیختن توسعه مشارکت با سرمایه گذاری و تجارت 
پیشرفته، هند امکان تقویت شرکت های خیلی کوچک، 
کوچک و متوسط را در منطقه ارائه داده و با حمایت 
نیز  و  نارگیل  پردازش  برای  آالت  ماشین  خریداری 
افزایش بازده شکر و برنج به این روند استحکام بخشیده 
است. هدف از گشایش مرکز تجارت همکاری جزایر 
بازرگانی  اتاقهای  فدراسیون  در  هند،  و  آرام  قیانوس 
افزایش  نو،  دهلی  در  واقع   )FICCI( هند  صنعت  و 

پیوندهای اقتصادی دو جانبه می باشد. 
اصلی  جزء  عنوان  به  سالمت  اولویت  به  توجه  با 
هند  آرام،  اقیانوس  ح��وزه  کشورهای  حیات  تجدید 
توزیع  مراکز  و  تولید  های  کارخانه  برپایی  پیشنهاد 
دارو را در منطقه جزایر اقیانوس آرام داده و به دنبال 
این  اجرای  جهت  اعتباری  خطوط  ارائه  پیشنهاد  آن 

پروژه را نیز داده است.
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چپ: پذیرش تشریفاتی سران دولت های شرکت کننده در 
اجالس همکاری جزایر اقیانوس آرام  و هند
پایین: سران اجالس همکاری جزایر اقیانوس آرام  و هند 
در تاج محل واقع در آگرا

ای ممکن است به مناطق خشکی کوچک و حتی جمعیت 
دیگری  کشور  هر  مانند  ما  برای  اما  شوند،  متصل  کمتر 
پیوندهای  دلیل،  به همین  باشند.  اهمیت یکسان می  دارای 
بین سواحل هند و جزایر اقیانوس آرام، دربردارنده امید و 

چالش های یکسان برای هر دو منطقه هستند.”
اجالس  این  در  که  آرام  اقیانوس  جزایر  کشورهای 
شرکت کردند، شامل جزایر کوک، تونگا، تووالو، نائورو، 
کیریباتی، وانواتو، جزایر سلیمان، ساموآ، نیووی، پاالئو، 
می  نو  گینه  پاپوآ  و  فیجی  مارشال،  جزایر  میکرونزی، 
شدند. دومین اصالحیه همکاری جزایر قیانوس آرام و هند، 
طرح همه جانبه و بلندپروازانه ای را جهت تسریع تمامی 
طیف های این همکاری استراتژیک حیاتی به تایید رسانده 
را  اصلی  محور  پنج  تصاویر  اجالس،  این  مالقات  است. 
متبلور ساخته که مبنای اصلی این مشارکت در حال تحول 
و  گذاری  سرمایه  مشارکت،  توسعه  دهند:  می  شکل  را 
آبی، تغییرات آب  اقتصاد  پایدار/  اقتصاد دریایی  تجارت، 
و هوا و نیز اصالحات شورای امنیت سازمان ملل متحد. 

توسعه مشارکت
ساخت  حال  در  مشارکت  توسعه  برنامه  که  است  مدتی 
جدید  ابتکارات  میزبانی  با  اجالس،  این  در  اما  باشد  می 
رونمایی شده توسط هند جهشی تازه یافت. در طی اولین 
اجالس همکاری جزایر قیانوس آرام  و هند واقع در فیجی 
در نوامبر 2014، هند افزایش کمک های توسعه از مبلغ 
سالیانه 125,000 دالر امریکا به 200,000 دالر امریکا 
های  پروژه  و  زیربنایی  مخارج  جهت  که  کرد  اعالم  را 
از 14 کشور  به هریک  انرژی خورشیدی،  متنوع شامل 
تعلق می گیرد. در این دوره زمانی، آقای مودی از پیشنهاد 
در  اطالعات  فناوری  های  آزمایشگاه  برپایی  جهت  هند 
خبر  آرام  اقیانوس  الجزایر  مجمع  کشورهای  از  هریک 
داد که مردم منطقه را قادر به دستیابی به خدمات پزشکی 
آموزش  های  حوزه  در  کند.  می  دور  راه  از  آموزشی  و 
فنی  مشارکت  آموزش  برنامه  تحت  هند  توانمندسازی،  و 
این  افزایش موقعیت هایی برای  به   )ITEC( اقتصادی و 
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موانع  از  فراتر  که  اس��ت  اقیانوسی  پیوند  یک  ای��ن 
یک  در  ها  قلب  و  اذهان  پیوند  به  و  بوده  جغرافیایی 
محرک  با  پ��ردازد.  می  دوجانبه  نیروبخش  مشارکت 
رشد  درح��ال  اعتبار  و  مشترک  جهانی  های  چالش 
اقیانوس هند و آرام در یک نظم جهانی درحال تحول، 
هند اقدام به تاسیس روابط سیاسی تعریف شده با رهبران 
در  آرام  اقیانوس  جزیره   14 های  دولت  نمایندگان  و 
قراردادی جهت “همکاری جزایر اقیانوس آرام و هند 
طی  در  است.  کرده  آگوست   21-22 در   ”)FIPIC(
کمتر از نه ماه، این دومین اجالس برگزار شده با دولت 
های کوچک اما از لحاظ استراتژیکی دارای موقعیتی 
با منابع غنی در حوزه اقیانوس، و اولین روابط ایجاد 
شده سیاسی با این دولت ها با میزبانی جیپور هند بود. 
اما  یافتند  نفوذ  گرمی  به  تعامالت  و  مشارکت  روح 

رسوم  و  آداب  و  منظر  یک  تنها  از  بیش  اجالس  این 
برد-  مشارک  درخشان  دیدگاه  بود.  مرسوم  دیپلماتیک 
تعریف  اج��الس،  این  از  حاصل  اساسی  نتایج  و  برد 
دوباره خطوط روابط هند را با آنچه نخست وزیر آقای 
پتانسیل  با  بزرگ  اقیانوس  نارندرا مودی “دولت های 

های وسیع” نامیده، نوید می دهند. 

مقاصد مشترک 
با جای دادن این مشارکت در مفهوم گسترده تر جهانی، 
چالش  و  ها  فرصت  ثقل  “مرکز  تغییر  به  مودی  آقای 
های جهانی به سوی منطقه اقیانوس هند و آرام” اشاره 
کرده، و تاکید کرد که “موقعیت های بی نظیر ملت ها 
در داخل و اطراف این دو اقیانوس به یکدیگر مرتبط 
می شوند.” او اظهار داشت: “کشورهای کوچک جزیره 

سخنرانی نخست وزیر هند آقای نارندرا مودی در اجالس همکاری جزایر اقیانوس آرام  و هند
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بار دیگر اجالس همکاری جزایر اقیانوس آرام  و هند، نقشه های دوره جدید رابطه 
دولت با کشورهای حوزه اقیانوس آرام را تصریح می کند

پیوند اقیانوس ها: مشارکت 
با اقیانوس آرام اوج می گیرد

نوشته: مانیش چاند
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بنا به گزارشات، این شهر هیچ خودروی شخصی 
از  است ساکنان  مققر  که  آنجا  از  و  داشت  نخواهد 

ببرند،  بهره  عمومی  نقلیه  وسایل 
وسایل  ای��ن  از  ک��دام  هیچ  قطعا 
کار  فسیلی  های  سوخت  با  نقلیه 
ابتدا  از  شهر  این  کرد.  نخواهند 
بدون  خودکار  های  ماشین  دارای 
راننده بوده که با سرعت مسافران 
را به اطراف می رسانند. مصدر، 
المللی انرژی  میزبان “آژانس بین 
دفتر  که  باشد  می  بازیافت”  قابل 

مرکزی آن، اولین ساختمانی خواهد بود که بیش از 
میزان مصرف خود انرژی تولید می کند. 

هند و امارات متحده 
توانند  م��ی  ع��رب��ی 
انتظار تحکیم اشتراک 
م��س��اع��ی م��وج��ود 
روابطشان  در  را 

داشته باشند

نخست وزیر به جمعیت “پذیرش انجمن هندی ها”، اشاره می کند،  در استادیوم کریکت دبی، امارات متحده عربی

هند  در  تجدید  به  نیاز  مدل مصدر  که  درحالی 
ندارد - باید چنین پروژه ای بر اساس شرایط محلی 
روی  بر  کشور   – شود  پذیرفته 
ایده ها و پروژه های مشابهی کار 
می کند که راه حل های متعلق به 
مربوط  مشکالت  درباره  را  خود 
منابع  محدودیت  پ��ای��داری،  ب��ه 
طبیعی، فشارهای افزایش جمعیت 
نگرانی  که  باشد  داشته  آلودگی  و 
تمام جهان را دربر می گیرند. در 
این راستا، توجه به آموخته ها و 
خانه  به  با خود  مودی  آقای  که  های خارجی  ایده 

می آورد، جالب خواهد بود.
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با این حرکت رو به جلو، هر دو کشور می توانند 
انتظار تحکیم اشتراک مساعی موجود را داشته باشند. 

بعالوه، هند دومین شریک تجاری بزرگ امارات 
متحده عربی بوده درحالیکه امارات که یکی 

اقتصادی  موتورهای  قدرتمندترین  از 
اقتصادی  شریک  سومین  اس��ت،  خلیج 
این  حقیقت،  در  شود.  می  محسوب  هند 
تصادفی نیست که تنها پس از حدود یک 
ماه از دیدار آقای مودی با امارت متحده 

ع��رب��ی، وزی��ر ام��ور خ��ارج��ه ام��ارت، 
شیخ عبدهللا بن زاید آل نهیان با یک هیات 

بازرگانی بزرگ به دهلی نو سفر کرد. 
بخش  در  مشترک  های  نگرانی  از  دیگر  یکی 

استراتژیک، قیام گروه تروریستی دولت اسالمی است 
که موجب اغتشاش در غرب آسیا و شمال افریقا شده و 
تهدیدی جدی برای قدرت های عربی و نیز غیر عربی 

منطقه محسوب می شود. 
مطمینا سومین جنبه کلیدی پیوندهای هند – امارات 
بستر  سنگ  سنتی  بطور  که  است  نفت  عربی،  متحده 
روابط هند با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس بوده است. هند در حدود 80 درصد نفت خود را 
وارد می کند و امارات متحده عربی به تامین حدود نه 

درصد درخواست هند می پردازد. 
در طی این دیدار دو روزه، آقای مودی یک برنامه 
شهر  و  دبی  ابوظبی،  به  سفر  شامل  که  داشت  جامع 
زاید  شیخ  نمادین  جامع  مسجد  از  او  شد.  می  مصدر 
دیدن کرد که دارای عناصر معماری و طراحی هایی 
جهانی”  “وح��دت  ای��ده  با  و  ب��وده  جهان  سراسر  از 
ساخته شده است. او همچنین دیداری با کارکنان هندی 
  26,000 از  بیش  خانه  ابوظبی،  المللی  بین  شهر  در 
نیروی کار خارجی بیشتر از هند، پاکستان، بنگالدش 

و نپال داشته است. 
کارمابهومی  عربی  متحده  ام��ارات  کلی،  بطور 
که  است  هندی  میلیون  دو  از  بیش  اشتغال(  )فضای 
دالر  میلیارد   12 ساالنه  شده  ارایه  براوردهای  طبق 
هند  وزیر  نخست  واقع،  در  کنند.  می  ارسال  خانه  به 
برای جمعیت بیش از 50,000  مهاجر هندی در دبی 
در  او  مستمر  تالش  حفظ  در  امر  این  کرد.  سخنرانی 
خدمت رسانی به جمعیت هندیهای مقیم در سراسر دنیا 

مثمر ثمر واقع شد. 
توجه  جالب  مصدر  شهر  از  م��ودی  آق��ای  بازدید 
احداث  و  بوده،  در حال ساخت  که هنوز  بود، شهری 
شهر  به  که  آنچه  است.  شده  آغاز   2006 سال  از  آن 

آق��ای  وی��ژه  توجه  و  بخشیده  خ��اص  جلوه  مصدر 
مودی را جلب کرده، اینست که اینجا یک شهر تازه 
ردپای  با  باال  تکنولوژی  با  شده  طراحی 
به  شهر،  این  باشد.  می  صفر  کربن 
هوشمند”  “شهرهای  ن��اب  ط��رح 
برای  دارد.  شباهت  مودی  آقای 
المللی  بین  مالی  تکنوشهر  مثال، 
در  عملی  ابتکار  که  گوجرات 
به  م��ودی  آق��ای  تصدی  دوران 
عنوان وزیر ارشد گوجرات بوده 
است،  ساخت  درح��ال  اکنون  هم  و 

قابل مقایسه با مصدر می باشد. 
مصدر با اعمال نفوذ “مزیت بیابان”، در 
درجه اول با انرژی باد و خورشید قدرت می گیرد. 
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تجارت و سرمایه گذاری، مبارزه با تروریسم و انرژی، موجب 
قدرتمند سازی فصل جدیدی در روابط دهلی نو با ابوظبی خواهد شد

نخست وزیر آقای مودی در مسجد جامع شیخ زاید واقع در ابوظبی

رسیدن به امارات 
 متحده عربی

نوشته: مایوری موکرجی
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نارندرا  وزیر  نخست  که  نیمی  و  سال  یک  در طی 
روح  جهت  همواره  ب��وده،  قدرت  راس  در  مودی 
پیوندهای  ک��ردن  عمیق  هند،  سیاست  به  بخشیدن 
خود  تعامل  ارتقای  و  نزدیک  دوستان  با  نو  دهلی 
امارات  از  او  بازدید  است.  کوشیده  شرکا  دیگر  با 
متحده عربی در آگوست 2015 نیز گام حایز اهمیت 
اولین  مودی  آقای  بود.  مسیر  این  طی  در  دیگری 
نخست وزیر هندی بود که در مدت 34 سال اخیر از 
این کشور دیدار کرد که به خودی خود نمایانگر این 
است که چطور دولت مشتاق جال بخشیدن به ارتباط 

خود با امارات متحده عربی است. 
در طی این دیدار، سه موضوع کلیدی در دستور 
سرمایه  و  تجارت  بودند:  برجسته  طرفه  دو  کار 
یافته  توسعه  استراتژیک  مشارکت  مالی،  گ��ذاری 
بر  تمرکز  اول،  مورد  در  واالتر.  انرژی  امنیت  و 
امارات متحده عربی در  قابل توجه  سرمایه گذاری 
هند، بویژه در پروژه های زیربنایی بزرگ بود. در 
این راستا، 75 میلیارد دالر صندوق سرمایه گذاری 
نظر  در  عربی  متحده  ام��ارات   – هند  زیرساختی 
ها،  بنادر، جاده  ها،  آهن  راه  گرفته شده که ساخت 
حمایت  مورد  را  صنعتی  های  بخش  و  ها  فرودگاه 

قرار خواهد داد. 
درحالی که هند از مزایای تکنولوژی و سرمایه 
گذاری خارجی بهره می برد، امارات متحده عربی 
می  خود  دارای��ی  اندوخته  در  تنوع  ایجاد  دنبال  به 
متنوع  نسبتا  امارات  اقتصاد  اکنون  هم  بله،  باشد. 
با  نفت خیز است که  از دیگر کشورهای عربی  تر 
این وجود همچنان وابسته به بازار نفت خود هستند.  
بنابراین سرمایه گذاری های آنسوی آب جهت ایجاد 
اهمیت  حایز  کشور  آینده  در  اقتصادی  رفاه  امنیت 

می باشند. 
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آقای مودی و آقای 
مذاکراتی  اوباما 
درباره تغییر آب 
و هوا و پیوندهای 

اقتصادی داشتند

مانیش چاند، سردبیر »شبکه هند می 
 ،www.indiawrites.org ،»نویسد
پورتال و مجله الکترونیکی که بر 
امور بین المللی و رویدادهای هند 
متمرکز است

دو  هر  درخور  کوچک،  نام  با  یکدیگر  و خطاب 
رهبر واقع شد. 

تعریف  از  خوشبینانه  تصویر  یک  خلق  با 
به  رهبر  دو   ،)21( یک  و  بیست  قرن  مشارکت 
اعم  مختلف  مسایل  از  کاملی  طیف  در  مذاکره 

پیوندهای  و  ه��وا  و  آب  تغییر  از 
تروریسم،  با  مبارزه  تا  اقتصادی 
امنیت سایبری و اصالحات شورای 
امنیت سازمان ملل متحد پرداختند.  
نتیجه بزرگ مالقات 28سپتامبر، 
رهبران  بین  رشد  حال  در  رابطه 
فعالیت  در  جهان  های  دموکراسی 
جهت کسب اطمینان از موفقیت در 
اجالس جهانی آب و هوا در پاریس 

در ماه دسامبر و مشارکت در برنامه های توسعه 

سومین اقتصاد بزرگ آسیا بوده است. آقای مودی 
تاکید کرد که هند “یک تعهد قطعی برای تغییر آب 
و هوا” را به مشارکت گذارده است و از برنامه 
هایی برای ترفیع بهره انرژی های قابل بازیافت 
در ترکیب کل انرژی هند خبر داد. با خالی شدن 
مذاکرات  برافراشتن  برای  عرشه 
اص��الح��ات  جهت  متن  ب��ر  مبنی 
متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
مودی  آقای  اوباما،  جمهور  رییس 
در جاه طلبی  امریکا  از حمایت  را 
جایگاه  کسب  برای  هند  مدت  بلند 
سازمان  امنیت  ش��ورای  در  دایمی 

ملل مطمین ساخت. 
برنامه  ی��ک  در  م���ودی  آق���ای 
رسانه ای مشترک با رییس جمهور اوباما اظهار 
داشت: “من از رییس جمهور اوباما برای حمایت 
اصالح  امنیت  شورای  در  هند  دایمی  عضویت 
مودی،  آقای  کنم.”  می  تشکر  ملل  سازمان  شده 
قدردانی خود را از امریکا جهت عضویت دایمی 
هسته  باالی صادرات  رده  های  در حکومت  هند 
ای جهانی شامل گروه تامین کنندگان هسته ای، در 
بازه زمانی هدفمند ابراز داشت. هر دوطرف بر 
خود  مشارکت  استراتژیک  محتوای  سازی  عمیق 
توسط افزایش همکاری در صحنه آسیا- اقیانوس 
آرام و همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم و 

اصالحات سیاسی تصمیم گرفتند. 
از هر نگاهی، دیدار 28-23 سپتامبر نخست 
وزیر مودی، بذر روابط تازه هند و امریکا را 
کاشته و با بازگشایی راه های جدید همکاری 
حال  در  نوین  نظم  در  ماندگار  تاثیر  با 
روابط  در  جدیدی  طلوع  جهانی،  تحول 
دموکراسی  بزرگترین  بین  جانبه  چند 
خواهد  نشان  خاطر  را  جهان  ه��ای 

ساخت. 
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آقای مودی تاکید 
کرد که هند “یک 
در  قطعی  تعهد 
تغییر آب و هوا” 
مشارکت  به  را 

گذاشته است

ملل   سازمان  عمومی  مذاکرات آقای نارندرا مودی با رییس جمهور امریکا باراک اوباما در نیویورک در حاشیه هفتادمین )70( مجمع 

خورشیدی تمرکز کرده که قادر به “فراهم سازی 
انرژی به مناطق تا کنون محروم هند” می باشد. 
انداز  چشم  با  هماهنگی  در  مودی  وزیر  نخست 
استقامت”  با  هند  شده،  گذاری  پایه  “هند  از  خود 

اندازی  “راه  پیشروی  جلسات  از 
کانکت” سخن  ایاالت متحده  هند – 
گفت که از آن به عنوان طلوعی در 
انقالب پایه گذاری هند، راه اندازی 
تعصب  و  غیرت  محرک  با  ش��ده 
کارآفرینی و قدرت ایده ها نام برد. 
را  بهارات  صندوق  م��ودی،  آق��ای 
بودجه  کننده  فراهم  که  کرد  تاسیس 
بر  و  بوده  هند  در  کارآفرینی  بذر 

پروژه هایی که قادر به ترویج طلیعه سالمت بهتر 
بر  نیز  و  اجتماعی جدید هستند،  مفید  فناوری  در 
منابع جدید و قابل بازیافت انرژی تمرکز می کند. 

مالقات با اوباما: برنامه ریزی گام های 
بلند بعدی

بازدید شش روزه نخست وزیر  واضح است که، 

جمهور  رییس  با  دیدار  شامل  امریکا  از  مودی 
رهبران  و  اوباما  باراک  امریکا  متحده  ایاالت 
نخست  کامرون  دیوید  پنج،  پی  کشور عضو  دو 
جمهور  رییس  اوالند  فرانسوا  و  بریتانیا  وزیر 
تغییر  فرانسه در 28 سپتامبر شد. 
تروریسم،  با  مبارزه  هوا،  و  آب 
سازمان  امنیت  شورای  اصالحات 
حکومت  در  هند  عضویت  و  ملل 
های رده باالی صادرات هسته ای 
قرار  حمایت  مورد  آنها  همه  )که 
ای  برجسته  شکل  به  گیرند(  می 
مودی  وزیر  نخست  دیدارهای  در 
مورد  کشور  سه  این  رهبران  با 
مذاکره قرار گرفتند. مالقات نخست وزیر مودی 
پایان  واضح  طور  به  اوباما  جمهور  رییس  با 
مناسبی با تاکید بر بهتر شدن فضای روابط هند 
رهبر  دو  بین  مالقات  پنجمین  داشت.  امریکا  و 
که بیشتر شبیه به روابط تجاری بود بیش از یک 
ساعت به طول انجامید و جهشی مستقیم به سمت 
دوستانه  با رشد فضایی  که  داشت  اصلی  مسایل 
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یک نمایش فریبنده در قلب سیلیکون ولی، که 
موسیقی، رقص و شعارهای دیوانه وار “مودی، 
مودی” سالن بزرگ را پر کرده بودند. و رهبر 

بزرگترین دموکراسی جهان، با آشکار کردن چشم 
انداز درخشان خود از یک قرن هندی برای حدود 

21.000 هندی نشسته در مرکز اس ای پی واقع در 
کالیفرنیا، تماشگران مشتاق را ناامید نکرد. 

“از تمام جمعیت حاضر سوال شد که قرن 
بیست و یک )21( به چه کسی تعلق دارد؟ باور 

بر اینست که قرن21، قرن هند است.” این سخن، 
امواج شادی را در میان حضار شامل امریکایی 

های هندی تبار ثروتمند ساکن در مکه تکنولوژی و 
ابتکار برانگیخت. 

آقای مودی با تمجید و ستایش از سه میلیون 
جامعه هندی قدرتمند در امریکا، که به عنوان پل 
های ارتباطی بین دو کشور ظاهر شدند، به شکل 

به یادماندنی اظهار داشت: “چطور فرار مغزها می 
تواند تبدیل به افزایش مغزها شود” “ما می خواهیم 

با آن مواجه شویم؛ ما باید فرار مغزها را متوقف 
کنیم. اما هند باهوراتنا واسوندهارا است، مغزهای 

زیادی در آنجا وجود دارند.” 
رهبر هندی در سخنرانی خود درباره 

دستاوردهای بیشمار دولت خود و تالش های پیش 
رو برای جرقه انقالب دیجیتالی جهت خلق حکومت 

آسان، اقتصادی و موثر در کشور سخن گفت. 
او در متن سخنرانی خود، رستگاری ملی متکی 

بر برنامه فراگیر مالی جام – جی – جان دان، 
کارت هویت منحصر به فرد ای - آدهار حکومت 
ام – موبایل را تشریح کرد. رهبر هندی در یک 

سخنرانی شامل ادای احترام به تمثال های هند مانند 
شهید بهاگات سینگ، روایت درخشان هند نو را 
با “یک هویت و تصویر جدید” پیش بینی کرد. 

او به دنبال یک کف زدن صاعقه وار گفت “خواه 
بانک جهانی، مودی، و یا هر سازمان تحقیقاتی 

دیگر باشد، همه می گویند که هند سریع ترین رشد 
اقتصادی را در جهان داراست.”

ارتباط با خارج از 
کشور: نواختن برای 

یک قرن هندی

برای  عمل  ابتکار  “ای��ن  داش��ت:  اظهار  او 
زیرساخت های هند در مقیاسی است که احتماال، 
در طول تاریخ بشر دیده نشده است. نه تنها زندگی 
شهروندان ضعیف، دور افتاده و فقیر هند را تکان 
داده که مسیر زندگی و کار ملت ما را تغییر می 

دهد.” 
“شام دیجیتال”، همانطور که تعمید داده شد، با 
بازگشایی مناظر جدید برای ایجاد مشارکت پایدار 
بین سیلیکون ولی و کمیسیون هند دیجیتال، تبدیل 
با پرده برداری  ایده ها شد. نادال  به جشن واقعی 
با  مشارکت  جهت  مایکروسافت  های  برنامه  از 
هند  در  خاص  ایاالت  و  تکنولوژی  های  شرکت 
جمیع  توانمندسازی  زمان  اکنون  “هم  کرد:  بیان 
مردم سراسر دنیاست.” مدیر عامل شرکت گوگل، 
را سریع  هند  بطور شورانگیزی،  پیکای  سوندار 
ترین “ملت پایه گذار” دنیا خوانده و از تکنولوژی 
به عنوان کاتالیزور تغییرات انقالبی یاد کرد. پاول 
جاکوبز از کوالکوم از برنامه ای با سرمایه 150 
در  تاسیسات  ترویج  و  توسعه  جهت  دالر  میلیون 
هند پرده برداری کرد. پس از آن، آقای مودی از 
مرکز نظارت شرکت گوگل بازدید کرد که در آن 
غول موتور جستجو از برنامه هایی جهت فراهم 
در  باال  سرعت  با  اینترنتی  های  سرویس  سازی 
ایستگاه های قطار هند، در ابتدا در 100 ایستگاه 
طی  در  دیگر  ایستگاه   400 گسترش  از  و  قطار 

سال آتی نوید داد. 
شامل  همچنین  کالیفرنیا  به  مودی  آقای  سفر 
از  خارج  های  هندی  با  پی  در  پی  های  مالقات 
که  شد  تکنولوژی  متفکرین  برترین  و  کشور 
عامل  مدیر  کوک  تیم  از  توان  می  میان  این  در 
بوک  فیس  رییس  و  تسال،  رییس  مسک  الن  اپل، 
با مدیران هندی  دیدار  نام برد.  مارک زاکربرگ 
“پ��اوروال”  اختراع  اخذ  و  تطبیق  بر  محل،  در 
شرکت، دستگاه ذخیره سازی طوالنی مدت انرژی 
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مایکل اس بورک شده است. در  اُ  اِی ای سی  فناوری 
مودی  وزیر  نخست  اصلی  تمرکز  تعامالت،  این  تمام 
برجسته سازی فرصت های جدید در روند اصالحات 
در هند و دنبال کردن سهم آنها در برنامه “ساخت هند” 
گذاری  سرمایه  بر  مبنی  قطعی  تعهد  هیچ  است.  بوده 
شرکت های امریکایی وجود نداشته، اما با وجود نظر 
آنها، میتوان موج حرکت سرمایه گذاران و  خوشبینانه 

متخصصین امریکا به هند را انتظار داشت. 

تکنولوژی، نوآوری و ابتکار عمل
سه  موضوعات  عمل  ابتکار  و  ن��وآوری  تکنولوژی، 
وزیر  نخست  بازدید  چوب  چهار  که  بودند  ای  گانه 
مودی از سیلیکون ولی واقع در کالیفرنیا، اولین دیدار 
چهار  حدود  در  غربی  ساحل  در  هند  وزیری  نخست 
و  دیجیتال  هند  کمیسیون  ترویج  دادند.  شکل  را  دهه، 
تکنولوژی  های  قدرت  ابر  فعال  مساعدت  درخواست 
امریکا جهت نیل به نتایج، محور اصلی سفر دو روزه 
مودی به سیلیکون ولی، خانه حدود نیم میلیون هندی، 
شام  است.  بوده  ثروتمند  تکنولوژی  کارآفرینان  غالبا 
و  پیشگامان  با  نهفته  بود.  عظیم  نمایش  یک  دیجیتال 
نادال رییس هندی  تکنولوژی، شامل ساتیا  ابرقدرتهای 
شانتانو  گوگل،  از  پیکای  سوندار  مایروسافت،  تبار 
ناراین از برنامه های آدوب، پاول جاکوبز از کوالکام 
و جان کمبرز از سیسکو می شد، نخست وزیر مودی 
با فصاحت چشم انداز خود را از هند دیجیتالی قدرتمند 
تشریح کرد که هر روز میلیون ها نفر جمعیت کاربر 

آنالین به آن افزوده می شوند. 
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باال: آقای نارندرا مودی در راه اندازی هند – ایاالت متحده کانکت 2015 در سن خوزه؛ چپ : نخست وزیر دیوار فیس بوک را امضا می کند

هنگامی که جوان بودیم، کاری که برای کسب درآمد می کردیم این بود: ما به خانه های 
همسایه های نزدیک رفته، ظرف هایشان را می شستیم، سطل ها را آب می کردیم و 

کارهای سخت خانه را انجام می دادیم. بنابراین می توانید تصور کنید که یک مادر برای 
بزرگ کردن فرزندانش چه کارهایی مجبور بود انجام دهد.” “این فقط درمورد نارندرا 

مودی صدق نمی کند. در هند، صدها و هزاران زن و مادر هستند که تمام زندگی خود را 
فدای فرزندانشان می کنند 

آقای نارندرا مودی، نخست وزیر هند
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کسانی که دارای بیشترین پیروان فیس بوک در جهان است، از 
رهبران جهان خواست که “از رسانه های اجتماعی دور نمانده و با 

آن ارتباط برقرار کنند.” 
آقای مودی، دستور کار بلندپروازانه خود جهت دگرگونی 

هند از طریق یک انقالب دیجیتال را در میان گذاشت. اما لحظه 
ای که در یاد 500 عضو حاضر در ستاد فیس بوک و تمام 

تماشاگران تلوزیونی برنامه نقش خواهد بست، زمانی بود که نخست 
وزیر هند با صحبت درباره مادرش احساساتی شده و اشک در 

چشمانش غلطید. 
مودی با صدایی مملو از احساسات اظهار داشت “هنگامی که 
جوان بودیم، کاری که برای کسب درآمد می کردیم این بود: ما به 

خانه های همسایه های نزدیک رفته، ظرف هایشان را می شستیم، 
سطل ها را آب می کردیم و کارهای سخت خانه را انجام می دادیم. 

بنابراین می توانید تصور کنید که یک مادر برای بزرگ کردن 
فرزندانش مجبور به انجام چه کارهایی بود.” “این فقط درمورد 

نارندرا مودی صدق نمی کند. در هند، صدها و هزاران زن و مادر 
هستند که تمام زندگی خود را فدای فرزندانشان می کنند.” 

آقای مودی پدر و مادر زاکربرگ را برای بزرگ کردن فرزندی 
که دنیا را از طریق ابتکار و نوآوری خود تغییر داده، مورد تحسین 
قرار داد. آقای مودی با آشکار ساختن دیدگاه خود در احیای هند از 
طریق افزایش اتصاالت اینترنتی و فرهنگ کارآفرینی، به وضوح 

از رویای خود مبنی بر دیدن هند به عنوان یک اقتصاد 20 تریلیون 
دالری، با روستاها و مناطق دوردست متصل به سمفونی تجدید 
حیات ملی سخن گفت. “ما هم به بزرگراه ها و هم به راه های 

اینترنتی نیاز داریم. من می خواهم همه ششصد هزار )600.000( 
روستای هند را با کابل های فیبل نوری به هم متصل کنم.”
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لحظه فیس بوک

چپ: آقای مودی با مارک زاکربرگ؛ باال: در مرکز تسال موتورز در سن خوزه

مجازی، با مدیران برتر صنعت رسانه و سرگرمی 
دیدار کرده، نقش فعال آنها را در ارتقای زیرساخت 
علوم  دانشگاه  ایجاد  با  و  نموده  دنبال  ارتباطی  های 
ارتباطی و یا جایگاهی در مطالعه ارتباطات در هند 
آن را تبدیل به یکی از اجزای روایت توسعه کشور 
محتوا  توسعه  به  تشویق  را  آنها  نیز  و  است.  کرده 
در زبان های محلی و جای دادن آن در برنامه های 
مودی  آقای  است.  کرده  هند  برای  گذاری  سرمایه 
بخش  به  مربوط  متهور  عامل  مدیران  با  همچنین 
های اقتصادی مانند رییس شرکت جی پی مورگان، 
مدیر عامل جیمی دیمون و رؤسا و مدیران اجرایی 
ژنرال  آر،  کی  کی  پینکوس،  وارب��رگ  بلکستون، 
 ،)AIG( امریکا  المللی  بین  گروه  بیمه  آتالنتیک، 
ایالت  بازنشستگی مشترک  تایگر گلوبال و صندوق 

نیویورک دیدار کرد. 
مودی  وزیر  نخست  گروهی،  مالقات  بر  عالوه 
ارشد  اجرایی  مدیران  با  نیز  خصوصی  دیدارهای 
داشته که شامل مدیر عامل شرکت مسترکار و آجایپال 
امریکا،   – هند  تجارت  شورای  رییس  بانگا  سینگ 
هیوسون  ماریلین  نیویورک،  شهر  سابق  شهردار 
مدیر عامل الکهد مارتین، و غول زیر ساختی شرکت 

لحظه ناب فیس بوک برای نخست وزیر آقای نارندرا 
مودی. در یک جلسه با نشاط در مقر فیس بوک در 

هکراسکور وسیع در  سانفرانسیسکو، رهبر بزرگترین 
دموکراسی جهان با صحبتی فصیح درباره قدرت رسانه 

های اجتماعی در پیوند مردم در دنیای مجازی، به 
تعامالتی با بنیان گذار فیس بوک و مدیر عامل مارک 

زاکربرگ و شنوندگانی مشتاق پرداخت. 
آقای مودی بیان کرد: “برای من، رسانه های 

اجتماعی تبدیل به یک راهنمای مهم شده و به من ابزار 
برقراری ارتباط را اهدا کردند و موجب تغییرمسیر 

فکری من را فراهم کردند.” طرفدار سرسخت و 
متخصص رسانه های اجتماعی، رهبر هندی، یکی از 
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باال: رهبران کشورهای جی چهار: برزیل، آلمان، هند و ژاپن در اجالس 
اصالحات شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک؛ راست: 
نخست وزیر در شام هند دیجیتال در سن خوزه

صلح  حفظ  اج��الس  در  مجزا  سخنرانی  یک  در 
سازمان ملل متحد در 28 سپتامبر واقع در نیویورک، 
کشورهای  بارزتر  نقش  درب��اره  مودی  وزیر  نخست 
گیری  تصمیم  مسیر  در  مشترک  نظامی  نیروهای  با 
مربوط به عملیات حفظ صلح صحبت کرده و مساعدت 
جدید هند شامل حضور 850 گردان دیگر در عملیات 
موجود یا جدید، و سه واحد پلیس با حضور پر رنگ 

تر نیروهای حافظ صلح زن را آشکار کرد. 

“ت” برای تجارت
عالوه بر سیاست های چند جانبه، تمرکز غالب نخست 
مشارکت  ایجاد  امریکا،  با  دی��دار  از  م��ودی  وزی��ر 
اقتصادی قوی و چند وجهی بین دو کشور بوده است. با 
وجود چشم اندازهای توسعه روشن هند، نخست وزیر 
مودی در روز اول حضور در نیویورک، برنامه توسعه 
تاسیس  را  امریکا  عظیم  های  شرکت  دنیای  در  فعال 
کرد که شامل جلسات متعدد با مدیران اجرایی شرکت 
های فورچون 500 و سالطین سرمایه گذاری می شد. 
دنیای  در  ارتباط  اهمیت  اب��راز  با  هند  وزیر  نخست 
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رییس جمهور برزیل، اظهار داشت:  “شورای امنیت 
نیروهای  جهان،  دموکراسی  بزرگترین  شامل  باید 
های  ملت  تمام  طنین  و  جهانی  اقتصاد  اصلی  محرکه 
و  اعتبار  کسب  به  منجر  امر  این  شود.  جهان  بزرگ 
مشروعیت بیشتر و حضور مثمر ثمر در زمینه چالش 

های قرن 21 خواهد شد.” 
دیدارهای  نیز  و  هوا  و  آب  تغییر  پایدار،  توسعه 
در  که  هستند  دیگری  غالب  موضوعات  جانبه   دو 
متحد  ملل  سازمان  در  مودی  وزیر  نخست  سخنرانی 
کن  ریشه  بر  مبنی  هند  تعهد  بر  تاکید  با  شدند.  عنوان 
کردن فقر از طریق توسعه پایدار، نخست وزیر مودی 
و  کرده  صحبت  هوا”  و  آب  “عدالت  درباره  همچنین 
بر لزوم کسب نتایج متعادل و جامع در بیست و یکمین 
)21( کنفرانس احزاب تاکید کرد. او بر نیاز به ایجاد 
تکنولوژی،  مهار  جهت  جهانی  عمومی  “مشارکت 
نوآوری و سرمایه گذاری به منظور در دسترس قرار 
پذیر  تجدید  و  صرفه  به  مقرون  پاک،  انرژی  گرفتن 

برای عموم” تاکید کرد. 
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سازمان ملل متحد و سیاست های چند جانبه
اصالحات سریع و گسترش شورای امنیت سازمان ملل، 
در  مودی  وزیر  نخست  توجه سخنرانی  قابل  موضوع 
نیویورک  در  متحد  ملل  پایدار سازمان  توسعه  اجالس 
 4 کشورهای جی  اجالس سران  بود؛  سپتامبر   25 در 
و دیدار نخست وزیر با این کشورها شامل کشورهای 
بزرگ و کوچک، اعم از سه عضو دائم شورای امنیت 
سنت  تا   – بریتانیا  و  فرانسه  امریکا،   – ملل  سازمان 
وزیر  نخست  شد.  می  لوسیا  سنت  گرنادین  و  وینسنت 
توسعه  اه��داف  اجالس  در  خود  سخنرانی  در  مودی 
پایدار ذکر کرد: “ ما همچنین باید به اصالح سازمان 
رو  این  از  که  بپردازیم،  آن  امنیت  شامل شورای  ملل 
در  و  بوده  بیشتر  مشروعیت  و  اعتبار  کسب  به  قادر 
دستیابی به اهداف ما حضور موثرتری خواهد یافت.”  
استقبال  آغاز مذاکرات مبتنی بر متن مورد  تصمیمات 
لزوم  بر  او  گرفت،  قرار  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
چهارچوب  “در  امنیت  شورای  اصالحات  به  دستیابی 
اجالس  در  حضور  با  او  ک��رد.  تاکید  ثابت”  زمانی 
وزیر  نخست  آبه  شینزو  با  همراه   4 جی  کشورهای 
دیلما روسف  آلمان و  آنجال مارکل صدر اعظم  ژاپن، 

در 28-23 سپتامبر  نخست وزیر مودی  دیدار  بزرگ 
بین هند و  قالب جدیدی از روابط  ایجاد  با  امریکا؛  از 
ایاالت متحده امریکا بوده، که توسط تجارت، نوآوری، 
تکنولوژی و کارآفرینی )BITE( پشتیبانی خواهد شد. 
سیاسی،  سطوح  تمام  در  گوناگون  روابط  که  آنجا  از 
در  شده،  گسترده  فرهنگی  و  استراتژیکی  اقتصادی، 
یک  که  شود  می  بینی  پیش  و  بوده  بلند  گام  یک  واقع 
معامله بزرگ برای بزرگترین دموکراسی جهان باشد. 
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سخنرانی آقای نارندرا مودی در اجالس توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک

شورای امنیت باید شامل بزرگترین دموکراسی جهان، نیروهای محرکه 
اصلی اقتصاد جهانی و طنین تمام ملت های بزرگ جهان شود. این امر 
منجر به کسب اعتبار و مشروعیت بیشتر و حضور مثمر ثمر در زمینه 

چالش های قرن 21 خواهد شد

آقای نارندرا مودی، نخست وزیر هند
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از  بیش  سران  با  شهر  دو  در  روزه  شش  دی��داری  با 
30 کشور، ایده های پویا با بیش از 50 مدیر اجرایی 
در  پیشرفته،  آوری  فن  های  شرکت  و   500 فورچون 
دو اجالس سازمان ملل متحد سخنرانی کرده و با حدود 
یافته  ارتباط  ثروتمند  تبار  هندی  آمریکایی   20,000
مودی  نارندرا  آقای  وزیر  نخست  دیدار  دومین  است. 
از امریکا، با پرواز از ساحل شرقی به غربی و سپری 
عوامل  تمام  شامل  هوایی،  سفر  مایل  ه��زاران  کردن 
نتیجه  که  شد  می  تاثیرگذار  و  قدرتمند  سیاسی  نمایش 
انرژی،  سیاسی،  های  حوزه  در  قوی  ارتباطات  بخش 
یاد  به  یکپارچگی  و  کشور  از  خارج  توسعه  دیدگاه، 

ماندنی بود. 
متحد کردن این تعامالت متفاوت اما پیوسته، روایت 
“تعریف  از  درخشان  دیدگاه  یک  و  ش��ده  احیا  هند 
مشارکت قرن 21” بوده، که تردیدها را روشن کرده و 
امکانات جدید را مهیا می کند. غوغای موفقیت، نتیجه 
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مشارکت

نتیجه بزرگ دیدار نخست وزیر مودی از امریکا در 
28-23 سپتامبر، ایجاد قالبی جدید در روابط بین هند 

و ایاالت متحده امریکا بود

مودی در امریکا: گام بلند، 
  ایده های بزرگ

نوشته: مانیش چاند
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ما را در اینجا دنبال کنید:

دیپلماتیک  بخش  ترین  نزدیک  با  هند،  دورنمای  کپی  دریافت  برای 
تماس حاصل فرمایید.

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA

Ltd Pvt گروه رسانه ای مکس پوشر هند
ناشر و مدیراجرایی ارشد : ویکاس جوهری

مدیراجرایی شرکت و مدیرعامل: پراکاش جوهری
سردبیر اجرایی: ساوراب تانکا

دفتر مرکزی
Ltd Pvt گروه رسانه ای مکس پوشر هند

،G-0-A  واحدهای شرکتی میرا، واحد شماره 
طبقه همکف، ایشوارنگر، قطعه 1 و 2

India ،110065 دهلی نو، خیابان ماتورا

Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199 
CIN No: U22229DL2006PTC152087 

الهند برای نظردهی/ سواالت: 
indiaperspectives@maxposure.in

ویرایشگر: ویکاس سواروپ
دستیار ویرایشگر: نیکیلش دیکسیت

وزارت امور خارجه
شماره اتاق 152،  بخش ‘A’، شاستری بهاوان،

India ،110001 – دهلی نو
Tel.: +91.11.23388949, 23381719, 

Fax.: +91.11.23384663
http://www.indiandiplomacy.in :وبسایت

osdpd2@mea.gov.in :برای نظردهی/ سواالت

اندونزی،  باهاسای  عربی،  های  زبان  به  هند  دورنمای 
انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هندی، ایتالیایی، پشتو، فارسی، 
پرتغالی، روسی، سینهالی، اسپانیایی، تامیل، چینی و ژاپنی 

منتشر می شود. 
 

مشترک  دبیر  س��واروپ  ویکاس  توسط  هند،  دورنمای 
 ،)MEA( و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه )XP(
نو؛  دهلی  ب��اوان،  شاستری   ،A بلوک   ،152 شماره  اتاق 
 )MEA( امور خارجه با مشارکت وزارت  110001، و 
های گروهی مکس  محدود رسانه  با مسوولیت  و شرکت 
پوشر هند منتشر شده است. )MMGIPL( هند، دهلی نو 
ایشوار نگر، طبقه شماره 1  -110065 ، خیابان ماتورا، 
و 2، ساختمان شرکت میرا، واحد شماره G-O-A )طبقه 
همکف(. دورنمای هند، شش بار در سال منتشر می شود. 
کلیه حقوق محفوظ است. متون، آثار و/ یا تصاویر موجود 
در این مجله، با تصدیق دورنمای هند قابل استفاده و یا کپی 
برداری هستند. وزارت امور خارجه )MEA( و شرکت 
مکس پوشر MMGIPL، هیچ مسوولیتی در قبال حذف و 
یا آسیب محصوالت، مقاالت، تصاویر، آثار، شفافیت، ویا 
موارد نامطلوب دیگر ندارد. دیدگاه های بیان شده در این 
مجله لزوما مورد تایید وزارت امور خارجه و یا شرکت 

مکس پوشر )MEA یا MMGIPL( نمی باشند. 

MMGIPL /برای سواالت
تلفن: 091-11-43011111

فاکس:091-11-43011199
www.maxposure.in
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با بازدید نخست وزیر نارندرا مودی از ایالت متحده امریکا، فصل جدیدی در روابط هند و 
امریکا گشوده شد. در اجالس توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک، آقای مودی بر لزوم 

گسترش و اصالحات سریع شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. لحظه ناب دیگر در تاریخ 
روابط خارجی هند، در طی اجالس همکاری جزایر اقیانوس آرام و هند )FIPIC( زمانی رخ داد 

که نخست وزیر مودی کشورهای مجمع الجزایر اقیانوس آرام را به عنوان “کشورهای اقیانوس 
بزرگ با پتانسیل های وسیع” خواند. از آنجا که فرصت های کشورهای منطقه به یکدیگر مرتبط 

هستند، او بر تغییر گرانش فرصت های جهانی تاکید کرد. جهت تقویت تجارت و اقتصاد، به 
زودی دفتر تجاری “انجمن همکاری جزایر اقیانوس آرام و هند” در دهلی نو افتتاح خواهد شد. 

از آنجا که معامله هسته ای تاریخی هند و امریکا به پایان یک دهه خود نزدیک می شود، ما 
صفحات را ورق زده و نگاهی می اندازیم به اینکه چطور دو کشور جهت حرکت در مسیر 

پیشرفت به یاری یکدیگر شتافتند. همچنین، دانشمندان هندی نوآوری تبدیل پالستیک به سوخت 
دیزل پاک را بنیان نهادند. این امر نه تنها به مدیریت مواد زائد کمک می کند که موجب رشد 

کمپین “ساخت هند” می شود. 

هند، پس از امریکا، روسیه و ژاپن تبدیل به چهارمین کشور جهان دارای یک رصدخانه فضایی 
عملیاتی شد که با مطالعه اجرام آسمانی دور و تجزیه و تحلیل عمیق تر سیستم ستارگان، به تالش 

های بی پایان دانشمندان در اکتشافات فضایی کمک کرده است.

ما همچنین تکامل تیاتر هند را بررسی کرده و بر اینکه چطور همیشه جلوه ای از جامعه معاصر 
بوده، تعمق کرده ایم. با دنبال کردن سیر تحول بریانی از غذای سربازان تا ظرافت ویژه جشن 
های سلطنتی در صفحه “خوراک”، بیشتر درباره بریانی خواهید دانست. ما شما را به جنوبی 

ترین نقطه کراال می بریم که در آنجا با سفر الیاف نارگیل از الیاف رشته ای تا کاربرد در ساخت 
پادری، طناب، تشک، کاشی های کف و گونی، در اولین موزه الیاف نارگیل در آالپوزا آشنا شوید. 

با پیشنهاد بخش “کاوش” که شما را قادر به انتخاب آغاز سفر به سوی گردشگاه های روستایی 
و باشکوه در میان جنگل های هند، و یا برنامه ریزی برای سفر بر خانه های قایقی خوش منظره 

کشمیر و کراال می کند، به طبیعت نزدیک تر شوید. در بخش “گفت و گو” با ستاره کریکت، 
ویرات کوهلی گفتگوی دو به دویی داشته، و درباره سفر او از کمتر از 19 روزگی تا تبدیل شدن 

به کاپیتان تیم تست هند صحبت می کنیم. 

ویکاس سواروپ

پیش گفتار
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آلپاشی اوتساوام
جشنواره آلپاشی در معبد “سری 

پادماناباسوامی”، یکی از نامدارترین 
معابد کراال برگزار می شود. این جشنواره 

سالیانه، یک آیین مذهبی است که در طی آن 
خدایان شسته می شوند. صفوف شامل فیل 
های با شکوه تزیین شده و ستونی از پلیس 

های مسلح می شوند.  

زمان: 18 نوامبر
مکان:  تیرووانانتاپورام، کراال

جشنواره لوکو 
جشنواره سه روزه برداشت محصول 
“لوکو” یا “چلو لوکو” ، توسط قبیله 
ناکته متعلق به ارونکال پرادش جشن 

گرفته می شود. رقص های مشهور 
“چلو” قبیله ناکته، به جشنواره رنگ و 

لعاب و درخشش خاصی می بخشند.  

زمان: 25 نوامبر
مکان:  آروناکال پرادش

بوندی اوتساو 
شهر بوندی واقع در راجستان، در طی “بوندی 

اوتساو” روحی تازه می یابد. این جشنواره، 
شامل موسیقی سنتی، رقص محلی، نمایشگاه 

های فرهنگی، شتر سواری، آتش بازی و 
رقابت های گوناگون می شود. در طی شب ها 
شهر با دیاها روشن شده و ساحل رود چامبال 

به نمازگزاران خوش آمد می گوید.   

زمان:30-28 نوامبر
مکان:  بوندی، راجستان

پرومتیتا تاراواد کوتامکوزی 
جشنواره ده روزه “تیام” متعلق به پرومتیتا 

تاراواد کوتامکوزی واقع در استان 
کاساراگود، در میان دیگر جشنواره های 

تیام در کراال، برجسته ترین است. این 
جشنواره، یکی از باستانی ترین فرم های 

هنری مذهبی کشور می باشد.   

زمان:16-7 دسامبر
مکان: کرال

جشنواره زمستانی، ام تی ابو 
جشنواره زمستانی هر ساله در آخرین 
هفته دسامبر در ام تی ابو برگزار می 

شود. این جشنواره سه روزه، شامل 
رقص سنتی، کنسرت های موسیقی، 
برگزاری نمایشگاه ها و آتش بازی 

می شود.  

زمان: 31-29 دسامبر
مکان:  ام تی ابو، راجستان

گالدان نامکوت 
این جشنواره، تولد و دوران بودایی عالم 
و عارف تبتی، “تسونگ کاپا” را به یاد 

می آورد. همه صومعه ها و نیز ساختمان 
های دیگر در سراسر الداک چراغانی می 
شوند. “گالدان نامکوت” نمایان گر جشن 

آغاز سال نو در الداک می باشد.    

زمان: 5 دسامبر
مکان:  له، الداک

درهم و برهم از همه جا
هند سراسر  در  نزدیک  رویدادهای 
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