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مدیر منطقه آسیا، اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی: ثبت جهانی جنگل های ارسباران در حال تکمیل است

حمایت دولت ایران از صنایع دستی قابل تحسین است
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری آذربایجان ش��رقی گفت: پرونده ثبت جهانی 
جنگل ه��ای ارس��باران در حال تکمیل اس��ت و پیش بینی 

می شود در سال 2016 میالدی شاهد این مهم باشیم. 
احمد حمزه زاده روز یکش��نبه در آیین گرامیداشت هفته 
گردش��گری ضمن اش��اره به ش��عار این هفته با عنوان »هر 
گردش��گر یک فرصت« اشتغال زایی را از آثار مثبت صنعت 

گردشگری دانست. 
ارس��باران ناحیه کوهس��تانی وس��یعی در ش��مال استان 
آذربایجان شرقی است که از شمال کوه قوشا داغ در جنوب 

اهر تا رود ارس گسترده است. 
ارسباران در ش��رق با شهرستان مشگین شهر و مغان، در 
جنوب با شهرستان سراب و در غرب با شهرستان های تبریز 

و شهرستان مرند هم مرز است. 
جنگل های ارسباران دارای 164 هزار هکتار مساحت است 
و در س��ال 1976 میالدی، یونسکو 46 هزار و 72 هکتار از 
اراض��ی این منطقه را به عنوان ذخیره گاه زیس��ت کره ثبت 

کرده است. 
وی گف��ت: بارزترین کارکرد صنعت گردش��گری در حوزه 
فرهنگی ایجاد صلح، دوس��تی و تحکیم پیوندها بین ملت ها 

و اقوام مختلف است. 
وی آذربایجان ش��رقی را اس��تانی با قابلیت ه��ای فراوان 
گردش��گری توصیف ک��رد و افزود: افزون ب��ر 5 هزار اثر در 
این اس��تان با قابلیت گردش��گری و تاریخی شناسایی شده 
که از این تعداد حدود یک هزار و 800 اثر در فهرس��ت آثار 
ملی و دو اثر در فهرس��ت میراث جهانی ثبت شده اما تعداد 
گردشگر در قیاس با ظرفیت های موجود بسیار پایین است. 
وی توجه به مس��ائل فرهنگ��ی، همچون مهم��ان نوازی 
و رفت��ار درس��ت ب��ا گردش��گران را در کنار فراهم ش��دن 
زیرس��اخت های فنی از اص��ول مهم در جذب گردش��گران 

خوان��د و از فراهم ب��ودن زمینه در این اس��تان برای تداوم 
تحصیالت عالی در رش��ته های مرتبط گردشگری در تمامی 

مقاطع تحصیلی خبر داد. 
مع��اون فرهنگی و پرورش��ی اداره کل آم��وزش و پرورش 
آذربایجان ش��رقی نیز گرامیداش��ت هفته گردشگری را در 
محیط مدرس��ه نش��انگر اهمیت نقش آم��وزش و پرورش و 

دانش آموزان در صنعت گردشگری دانست. 
طاه��ر علمی گفت: دانش آموزان س��فیران فرهنگ غنی و 
تربیت اسالمی هس��تند که می توانند در بلند مدت بر حوزه 

گردشگری تاثیر سازنده ای داشته باشند. 
وی تفریحات س��الم را پایه گذار تمامی بخش های زندگی 
دانس��ت و بر لزوم توجه به ش��ادابی و تفریحات س��الم برای 

دانش آموزان تاکید کرد. 
علم��ی در این مراس��م که در دبیرس��تان دخترانه امامت 
تبریز برگزار شد، از گردشگری به عنوان اساس و بنای انتقال 
فرهنگ و به عنوان یک اصل مهم در تفریحات سالم یاد کرد. 

مدیر منطقه آسیا، اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، حمایت دولت ایران از صنایع دستی در 
راستای حفظ و ارتقای کیفیت این صنایع را بسیار ارزشمند و قابل تحسین بیان کرد. 

غدا هیجاوی در مراس��م اعطای »اعتبارنامه ش��هر جهانی صنایع دستی« به اصفهان، افزود: باتوجه 
ب��ه اهمیت تاریخ و تمدن ایران به ویژه اصفهان، دولت ایران به خوبی از صنایع دس��تی حمایت کرده 
اس��ت که این حمایت ها می تواند منبع خوبی برای جذب گردش��گر خارجی و جهانگردان باشد. وی 
اف��زود: م��ن و همکارانم اعت��راف می کنیم که نقش دول��ت ایران در حف��ظ میراث فرهنگی و صنایع 
دس��تی کش��ور با دائر کردن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری انکار ناپذیر است و 
همین نقش توانس��ت صنایع دس��تی اصفهان را حفظ و آن را ثبت جهانی کند. مدیر منطقه آس��یا، 
اقیانوس��یه شورای جهانی صنایع دستی با بیان اینکه حضور مستقیم دولت در تولید و نگهداری این 
صنایع بس��یار ثمربخش بوده است، افزود: حمایت دولت ایران از صنایع دستی در آموزش سازمان ها 
و موسس��ات بس��یار بارز اس��ت و می تواند کیفیت صنایع دس��تی را باال ببرد. وی افزود: عالوه بر این 
درک متقابل دولت و هنرمندان از اثرات بس��یار ارزش��مند هنری، موجب تشویق هنرمندان و ارتقای 
انگیزه کارفرمایان و س��ازمان های مرتبط با صنایع دستی شده و ارتقای سطح کیفی تولیدات صنایع 
دس��تی را در پی داش��ته است. هیجاوی با اشاره به عرضه صنایع دس��تی زیبا و ظریف در مغازه های 
میدان امام)ره( اصفهان یادآور شد: وجود این صنایع دستی که توسط هنرمندان چیره دست اصفهان 
تولید ش��ده هر گردش��گر خارجی را مجذوب خود می کند و توجه به تولید و عرضه این آثار می تواند 
بخش عظیمی از درآمد کش��ور را به خود اختصاص دهد. وی ب��ا بیان اینکه اصفهانی ها اکنون مردم 
ش��هر جهانی صنایع دس��تی هس��تند، اظهار کرد: این عنوان یکی از عنوان هایی است که اصفهان در 
طول سالیان دراز کسب کرده است. مدیر منطقه آسیا، اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی افزود: 
اصفهان با بسیاری از شهرهای معروف جاده ابریشم ارتباط دارد و از این طریق توانست فرصتی بسیار 
خوب برای صنایع دس��تی ایجاد کند تا بتواند حضور مؤثری در این زمینه داش��ته باش��د. وی اظهار 
کرد: اصفهان هرگز هنر خود را از دس��ت نداده اس��ت و در طول س��الیان گذشته، کارگاه های هنری 
بس��یاری در اصفهان برگزار شده اس��ت. هیجاوی افزود: به همین علت اصفهان به عنوان شهرجهانی 
صنایع دس��تی ثبت شد. وی خاطرنش��ان کرد: تفاوت اصفهان با تبریز و شهرهای دیگر این است که 
اصفهان برای یک صنعت دس��تی خاص ثبت نش��ده و ثبت این عنوان همه صنایع دس��تی را در بر 
می گیرد. هیجاوی افزود: تمام ش��هرهایی که در آس��یا، اقیانوسیه و آمریکای التین هستند برای یک 
صنعت دستی خاص ثبت شده اما اصفهان همه صنایع را ثبت جهانی کرده است. وی گفت: شبکه ای 
از طرح های صنایع دستی در جهان حرکتی را در سال 2013 و 2014 با عنوان انجمن جهانی صنایع 
دس��تی در پاس��خ به اهمیت محلی که مردم کشور به این صنعت دارند، شروع کرده است. وی افزود: 
از طریق این شبکه سابقه هنری این صنایع دستی به مردم نشان داده می شود تا بتوانند جهانگردی 

و بازاریابی صنایع دستی را به صورت محلی و جهانی بهبود بخشند. 
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با تکیه بر کادری مجرب و متعهد و متخصص و بهره مندی از خدمات 
نوین ارتباطاتی در امر فروش تور و بلیط و سیستم رزرواسیون اینترنتی 
سعی می نماید که همانا هدف خود که آسایش و آرامش شما مسافرین 
محت��رم با ارائه بهترین امکانات و مناس��ب ترین هزینه در س��فرهایتان 

می باشد را ارائه نماید. 

جهت آشنایی بیشتر شما مسافرین محترم با سابقه سیران گشت الزم 
بذکر اس��ت که س��ال 1379 مجوز سیران گشت به شماره 126/2670 
از طرف س��ازمان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی و گردشگری استان 
ته��ران صادر گردیده و این ش��رکت در تاری��خ 80/11/1 با کد 1480 
به عضویت انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و جهانگردی 

ای��ران درآم��ده و در س��ال 1381 موف��ق به کس��ب مجوز به ش��ماره 
421/150800/2495 از س��ازمان هواپیمایی کش��وری با هدف امکان 
عزیم��ت ب��ه تمام نقاط ای��ران و جهان گردید و همچنین در ش��هریور 
 م��اه 1383 با ک��د 213751-33 ب��ه عضویت س��ازمان IATA نائل 

گردید. 

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

با تجربه ای بیش از 3 دهه در امر مدیریت و صنعت هوایی وگردشگری و توریسم

سیـــــران گشـــــت

1/ نمایندگی فروش بلیط کلیه خطوط هوایی داخلی و خارجی  )طرف قرارداد با تمام شرکت های هواپیمایی(

2/برگزارکننده تورهای خارجی  )آنتالیا – ارمنستان – هند – مالزی – دبی(

3/ برگزارکننده تورهای داخلی  )گروهی – انفرادی(

4/ مجری تورهای سیاحتی زیارتی به صورت هوایی و زمینی

5/ مجری تورهای دانشجویی و تحصیلی

6/ مجری تورهای ترکیبی سیاحتی – زیارتی  )سوریه – لبنان – عراق(

7/ مجری تورهای نمایشگاهی – کنفرانس ها

8/ مجری تورهای داخلی برای جهانگردان خارجی

9/ رزرو بهترین هتل های داخلی و خارجی 

10/ اخذ ویزای ایران برای اتباع خارجی کلیه کشورها

11/ ارائه خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی )cip( در فرودگاه های کشور

12/ارائه خدمات بیمه مسافرتی

13/ ارائه انواع خدمات مسافرتی به سازمان ها و ادارات و شرکت ها به صورت نقد و اقساط

14/ ارائه ویزا برای اقصی نقاط جهان
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 شهر سلطانیه، در قرن 8 پیش از میالد محل زندگی 
قوم ساکاراتی بوده و ش��اهان ماد آن را اریباد و ارساس 
می نامیدن��د، اما از آن تاریخ تا دوره مغول هیچ خبری از 
سلطانیه در تاریخ ایران نیست. تا پیش از آن که سلطان 
محم��د خدابنده ش��هر را تبدیل به مرک��زی پررونق و 
تجاری کند، این محل شهریاز یا شهریار خوانده می شد. 
اوج آبادانی سلطانیه زمان ایلخانان مغول است، پیش 
از آن این منطقه صرفاً مراتعی سرس��بز و شکارگاه بوده 
است. وقتی تبریز به عنوان پایتخت ایلخانان مغول معرفی 
شد، ایلخانان برای تفریح و تفرج به این منطقه می آمدند 
ت��ا اینکه به دس��تور ارغون خان ش��هری در این منطقه 
ساخته و دیوارکشی اطراف آن آغاز شد. تا اینکه در زمان 
س��لطان محمد خدابنده این محل »س��لطانیه«، یعنی 
محل جلوس ش��اه نام می گیرد و مرک��ز تجارت، هنر و 
سیاست ایران می شود. در این زمان در حقیقت سلطانیه 

مرکز قدرت ایران و مشرق زمین بود. 
اما دوره شکوه و جالل سلطانیه چندان نپایید و پس از 
مرگ سلطان محمد، شهر از رونق افتاد و به خاطر فاصله 
از مسیر اصلی کشور و دوری از جاده های تجاری متروک 
شد و سرانجام با حمله تیمور گورکانی شهر به کلی خالی 
از سکنه و ویران شد. تمام آثار تاریخی و بناهای شهر از 
بین رفت، جز گنبد مرتفع فیروزه ای س��لطانیه که بدون 
آسیب جدی از میان دشت های حوالی زنجان و سلطانیه 

به عنوان تنها چشم انداز قابل مشاهده ماند. 
گنب��د س��لطانیه از هر نظ��ر بنایی منحص��ر به فرد و 
شگفتی ساز است اما ظاهراً آن را با الهام از مقبره سلطان 
س��نجر در مرو طراحی کرده ان��د با این تفاوت که مقبره 
سلطان س��نجرمربع اس��ت در حالی که سلطانیه هشت 
ضلعی است. این گنبد به حدی در دوره خود معروف بود 
که 100 س��ال پس از س��اختن آن گنبد کلیسای سانتا 

ماریا دل فیوره فلورانس را با الهام از آن ساختند. 
گنبد س��لطانیه یا مقبره اولجایت��و معروف ترین بنای 
شهر سلطانیه و حتی کل استان زنجان است. این بنا که 
در فاصله س��ال های 702 تا 712 ه. ق به دستور سلطان 
محم��د خدابن��ده و نظارت خواجه رش��ید الدین فاضل 
همدانی ساخته ش��ده، در واقع از ابتدا به قصد استفاده 
آرامگاهی ساخته شد. بنایی است هشت ضلعی با هشت 
مناره که س��قف دو پوشه با ش��کوه و معروف فیروزه ای 
رنگ��ی بر آن قرار گرفته اس��ت. در تم��ام بنا آیات قرآن 
و نوش��ته های مذهبی به خط ثلث و کوف��ی بر دیوارها 
و کتیبه ها دیده می ش��وند. این گنب��د عالی ترین نمونه 
معماری ایلخانی اس��ت. گفته می ش��ود در ابتدا بنا بوده 
پس از اتمام بنای آرامگاه، اجساد امام علی و امام حسین 
)ع(، ب��ه این محل منتقل ش��وند که بعد ه��ا با مخالفت 
علمای شیعه در نجف و کربال و حرام بودن نبش قبر در 
اسالم، سلطان محمد خدابنده از انجام این کار منصرف 
می ش��ود. برخالف باوری که وجود دارد این مکان مقبره 
اولجایتو، س��لطان محمد خدابنده نیز نیست. مدفن وی 

در کوه های اطراف سلطانیه است. 
در زیر بنا داالن های زیرزمینی وجود دارد که بسیاری 
معتقدند برای برپایی آیین های شمنی که سلطان محمد 
در ابتدا وابسته آن بوده ایجاد شده اند. گروهی معتقدند 
س��لطان محمد در س��ال های آخ��ر عمرش از اس��الم 
روگردان و دوباره به آیین آبا و اجدادی اش متمایل شده 

و این داالن ها یادگار این بازگشت است. 
محم��د خدابنده چندین بار مذهب خود را تغییر داده 
و هربار تحت تأثیر مذهب جدیدش اقداماتی انجام داده 
است. همانطور که اش��اره شد او در ابتدا به دین پدری، 
ش��من بوده اس��ت اما بعدها تحت تأثیر مادر تغییر دین 
داده و مس��یحی می ش��ود و نام نیکالس را برمی گزیند. 

بعدتر بر آثار آشنایی با عالمه حلی و وزیرش شیخ فضل 
اهلل همدانی و با تش��ویق یکی از همس��رانش مس��لمان 
شده و مذهب ش��یعه را انتخاب می کند. گنبد سلطانیه 
یادگاری از این تغییر دین اس��ت و بعد از گنبد کلیسای 
سانتا ماریا دل فیوره فلورانس و گنبد ایاصوفیه استانبول، 

سومین گنبد بزرگ دنیاست. 
گنبد س��لطانیه بین آثاری است که در سفرنامه سفرا، 
امرا و جهانگردان اروپایی از آن بسیار یاد شده؛ شاردن و 
اندره گودار فرانسوی مسحور منظره گنبد آبی شدند که 

از میان دشت دیده می شد. 
رنگ اصلی در تزیین بنا آبی اس��ت که از آبی کمرنگ 
و آس��مانی تا فیروزه ای و حتی سبزآبی سیر در کل آن 
دیده می ش��ود. بنا دارای سه در ورودی است که اکنون 
در اصلی مسدود اس��ت. همچنین هشت پلکان مارپیچ 
طبق��ات را به هم وصل می کند. باالی چهار ایوان اصلی 

بنا، چهار پنجره بزرگ وجود دارد. 
این بنا دارای س��ه بخش اصلی تربت خانه، س��رداب و 

گنبدخانه است. 
تربت خانه با کاش��ی هایی طالیی رنگ و هشت گوش 

تزیین شده، طبقه همکف و تربت خانه مستطیل شکل اند 
در حالی که طبقات فوقانی هش��ت ضلعی هستند. تربت 
خانه مس��تطیلی به ط��ول 17/5 مت��ر و ارتفاع 16 متر 
همچنین محرابی در دیوار جنوبی واقع است. برای ورود 
به سرداب باید از ایوان جنوبی گذر کرد که گفته می شود 

قبر سلطان محمد در وسط آن قرار دارد. 
وجه تسمیه تربت خانه آن است که در سوره ملک که 
بر دیوار تربت خانه به خط کوفی و ثلث نگاش��ته شده با 
تربت مزار امام حس��ین است. تمام دیوارهای ساختمان 
منقش به نوش��ته های مذهبی و س��وره های قرآن مثل 
س��وره توحید، آیه الکرس��ی، حمد، االنبی��ا، المومنون و 

اسامی امام علی، اهلل و سبحان اهلل است. 
گنبد خانه دارای هش��ت دیوار ضخیم اس��ت که وزن 
1600 تنی گنبد را تحمل می کنند، هشت مناره نیز در 

زاویه هر دیوار وجود دارد. 
ارتفاع گنبد اولجایتو، 5/5 و قطر آن 6/30 متر اس��ت. 
ای��ن گنبد بزرگ ترین گنبد تاریخی ای��ران و بزرگترین 

گنبد آجری دنیاست. 
ادامه در صفحه5

سفر به شهر سلطانیه
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کجا چی بخریمکجا چی بخوریمکجا چطور برویم

سفره سلطانی

 در شهر سلطانیه برای تهیه غذا به مشکلی برنخواهید خورد، تعدادی 
رس��توران در محوطه وجود دارد که البته غذاهای معمول رستورانی را 

عرضه می کنند. 
 اگر می خواهید طعم غذاهای زنجانی را بچش��ید باید به شهر زنجان 

بروید و در رستوران های سنتی آن غذا صرف کنید. 
 در س��لطانیه می توانید شیرینی های برنجی کوچک و معروف استان 

زنجان را تهیه کنید و همراه چای میل کنید. 

رهاورد سلطانیه

صنایع دس��تی مثل ملیله دوزی و چ��اروق دوزی را می توانید از مغازه های خرید 
یادگاری بخرید. شیرینی های معروف زنجانی مثل باقلوای زنجانی و شیرینی شستی 
نیز از دیگر سوغات سلطانیه و استان زنجان هستند. میوهای خشک، کشمش و گردو 
هم از محصوالت کشاورزی ناحیه است که در فصل قابل تهیه هستند. معروف ترین 
س��وغات استان زنجان چاقو اس��ت و برای خرید آن به شهر زنجان مراجعه کنید تا 

ضمن بازدید از اماکن دیدنی شهر و بازار آن، این سوغات معروف را نیز بخرید. 

سفر به گنبد سلطان

 گنبد سلطانیه در یکی از پرتردد ترین و تقریباً سهل الوصول ترین 
مس��یرهای مواصالتی کش��ور قرار دارد.  اگر مس��افری از مرکز و 
جنوب کشور هس��تید در ابتدا باید خودتان را به تهران برسانید. 
چرا که زنجان و ش��هر سلطانیه در جاده تهران- تبریز واقع است.  
از تهران به س��مت قزوین حرکت کنید، اگر مس��یر جاده قدیم را 
انتخاب کرده اید باید از تاکستان عبور کنید تا به زنجان و پس از 
آن به سلطانیه برس��یدکه در 36کیلومتری زنجان قرار دارد.  اگر 
مسیر انتخابی شما اتوبان قزوین به زنجان است باید با استفاده از 
عالئم خروجی وارد جاده قدیم شوید و مسیر را به شکلی که گفته 
شد ادامه دهید. گنبد سلطانیه با انشعاب از جاده اصلی و طی پنج 
کیلومتر در مس��یر فرعی در میان دش��ت های اطراف، خود را به 
شما نشان می دهد و از همان لحظه اول شکوه آن را خواهید دید. 

ادامه از صفحه3
از لحاظ قدمت س��لطانیه، قدیمی ترین گنبد دوپوش��ه 
جهان به شمار می رود. گنبد ضخامتی حدود 160 سانت 
دارد و فضای کاذب بین دو گنبد 60 س��انتی متر اس��ت. 
دوالیه ب��ودن گنبد یکی از دالیل ماندگاری آن اس��ت تا 
جایی ک��ه گنبد حتی در برابر زلزله نیز ت��ا به حال پایدار 
مانده اس��ت. تنها تغییری که در طول 700 س��الی که از 
س��اخت گنبد می گذرد بر آن اتفاق افتاده نشس��ت دو تا 
هشت سانتی متری آن اس��ت. تزیینات گنبد از هر لحاظ 

نفی��س و منحص��ر به ف��رد اس��ت. 24 ای��وان طبقه دوم 
گنبدخانه یکی از ظریف ترین و پیچیده ترین گچبری هایی 
معماری اس��المی است. گنبد س��لطانیه گذشته از جنبه 
آرامگاهی، به عنوان س��اعت آفتابی نیز مورد استفاده قرار 
می گرفته اس��ت، هنگام ظهر از نوری ک��ه از دریچه اصلی 
س��قف می تابیده قابل تشخیص بوده اس��ت، نوری که از 
پنجره ه��ای بزرگ عبور می کردند حدود س��اعت و نوری 
که از پنجره ه��ای کوچک می گذرد حدود دقیقه را معین 
می کنند. سرداب در ضلع جنوبی زیر تربت خانه قرار دارد، 

برخ��ی می گویند این بخش از بنا پیش از س��اختن گنبد 
وجود داش��ته و محل برگزاری آیین های ش��منی و محل 
دفن مردگان در س��ردابه ها با زیورآالت و وسایل شان بوده 
است. اما در س��رداب هیچ اثری از آثار مقبره های شمنی 
دیده نمی ش��ود. حتی مقبره س��لطان محمد خدابنده هم 
در ای��ن مکان نیس��ت. 110 پله ای ک��ه در بنا وجود دارد 
در ح��روف ابجد مترادف نام حضرت علی اس��ت و بیانگر 
ارادت سلطان محمد به این حضرت است. در اطراف گنبد 
س��لطانیه احتماال می بایس��ت بناهایی ع��ام المنفعه مثل 

مس��جد، مدرسه، کاروانس��را و. . . وجود می داشته، بقایای 
مس��جد این فرضیه را تقویت می کن��د. بنا چندین بار در 
ادوار مختلف مورد مرمت ش��ده اس��ت، در دوره صفوی و 
قاجار ترمیم هایی روی آن انجام ش��ده اما مرمت اساس��ی 
گنبد چندین سال می شود که در دست اقدام است. داخل 
فضای گنبد و در زیر آن 35 س��ال است که داربست هایی 
دیده می شود که توسط هیأت ایتالیایی مرمت گر گنبد کار 
گذاشته ش��ده و هنوز بدون آنکه تغییر بنیادی در مرمت 

صورت بگیرد در آنجا وجود دارد. 
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الهام رضازاده:  جاذبه های گردش��گری هر کشوری 
می تواند یکی از منابع پراهمیت درآمد آن کش��ور باش��د. 
گردش��گرانی ک��ه هرس��اله ب��رای بازدی��د از جاذبه های 
گردش��گری س��فر می کنن��د با خ��ود پ��ول می آورند و 
فرصت های ش��غلی که این امر می تواند تأثیری بس��زا در 
اقتصاد و حال و روز زندگی مردمان یک کش��ور داش��ته 

باشد. 
تن��وع مکان های دیدنی در دنیا بس��یار زیاد اس��ت اما 
برخ��ی از جاذبه های گردش��گری در دنیا وجود دارند که 
برای دیدن آنها نه روی زمین که باید به زیر زمین س��فر 

کرد! 

شاید کمتر کشوری در اروپا مانند لهستان مورد حمله 
و تجاوز نیروهای نظامی قرار گرفته باش��د. این کشور که 
درواقع پل ارتباطی اروپای غرب و شرق است چندین بار 
تا مرز نابودی پیش رفته اما به رغم تمام مش��کالت، هر بار 
به پا خاس��ته و به کش��وری غیرقابل شکست مبدل شده 

است. 
امروزه لهستان و مردم آن با همین روحیه جنگجویی به 
سرعت به استقبال دنیای مدرن قرن بیست ویکم رفته اند. 
ب��ا وجود این حرکت س��ریع به س��وی زندگ��ی امروزی، 
صحنه های��ی از تاریخ و گذش��ته لهس��تان در همه نقاط 
مشاهده می شود. قلعه های متعلق به قرن 14، کلیساهای 

تاریخی و بازمانده های قرون وس��طی و جنگ های جهانی 
یادگار تاریخ پرفراز و نشیب این کشور است. 

ش��هرهای اصل��ی لهس��تان مجموع��ه ای متن��وع از 
رس��توران ها، موزه ها و مراکز خری��د دارند. نباید طبیعت 
فوق العاده زیبای این کشور را که شامل کوه های سرسبز، 
مزرعه های رنگارنگ، دریاچه های ش��فاف و سواحل شنی 

است از یاد برد. 
لهس��تان کش��وری اس��ت که کوه های اندک��ی دارد و 
در ع��وض آب ف��راوان در آن یاف��ت می ش��ود. همچنین 
آب و هوای لهس��تان اقیانوسی اس��ت. زمستان ها سرد و 
طاقت فرساس��ت. درجه حرارت در تابس��تان تا 33 درجه 

باالی صفر می رسد. 
لهستان در سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. 
این کشور عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نیز هست. 
جمهوری لهس��تان یکی از کش��ورهای اروپای مرکزی 
است که تاریخ طوالنی دارد و طی سال های گذشته رشد 

اقتصادی خوبی را تجربه کرده است. 
لهس��تان از غرب با آلمان، از جنوب با جمهوری چک و 
اسلواکی، از شرق با اوکراین، بالروس و لیتوانی و از شمال 

با روسیه و دریای بالتیک همسایه است. 
 )Poland( نام بین ا لمللی جمهوری خلق لهستان پولند
و نام محلی آن پولسکا است. می گویند بیش از هزار سال 

کشور کلیساها
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پیش در سرزمین کنونی لهستان قومی زندگی می کرد که 
به نام »له« مشهور بود. 

پایتخت لهستان شهر ورشو )Warsaw(، دارای قدمت 
تاریخی است. 

کارپاتی��ان  کوه ه��ای  رش��ته  را  لهس��تان  جن��وب 
)Carpathian Mountains( دربر گرفته اند، رودهای 
اودر )Oder( و نیس��ه )Neisse( هم در غرب لهس��تان 
جری��ان دارن��د، از جمله رودهای مهم لهس��تان می توان 
 )Bug( و باگ )Warta( وارتا ،)Vistula( به ویس��توال
اش��اره ک��رد که نق��ش مهم��ی در تجارت لهس��تان ایفا 
می کنند. بلندترین نقطه لهستان، کوه ریسی )Rysy( با 
ارتفاع 2499 متر است که در جنوب لهستان و هممرز با 

اسلواکی در میان سلسله جبال کارپاتیان قرار دارد. 

اقتصاد
کش��اورزی لهس��تان بیش��تر در مقی��اس کوچک در 
مالکیت خصوصی اس��ت. بیش از ی��ک چهارم نیروی کار 
هنوز به کش��اورزی اشتغال دارد و به تولید سیب زمینی، 
گندم، جو، چغندر قند و انواع علوفه می پردازد. لهس��تان 
ذخای��ر بزرگ زغال س��نگ و همچنین گاز طبیعی، مس 
و نقره دارد. صنایع مهندس��ی، غذایی، شیمیایی، فلزی و 

کاغذ سازی با اهمیت است. 

ورشو
ورش��و پایتخت و بزرگ ترین شهر لهس��تان است. این 
ش��هر در کنار رودخانه ویس��توال )vistula( حدود 260 
کیلومت��ری دری��ای بالتیک و 300 کیلومت��ری کوه های 
کارپاتیان قرار گرفته است. ورشو دهمین شهر پر جمعیت 

اتحادیه اروپا است. 
زمستان ها سرد و تابستان ها هوای معتدل دارد. تپه های 
زیادی در اطراف ش��هر واقع ش��ده اس��ت که پوشیده از 
جنگل هستند. ورشو یکی از مقاصد اصلی گردشگری در 
دنیاس��ت. این شهر به عنوان »شهر ققنوس« لقب گرفته 
است. زیرا در طول تاریخ از جنگ های بسیاری جان سالم 
به در برده اس��ت. به خصوص پ��س از جنگ جهانی دوم 
که طی آن 80 درصد از س��اختمان های شهر ویران شد. 
این شهر در 9 نوامبر س��ال 1940 باالترین مدال نظامی 
لهس��تان، برای قهرمانی در زمان معاصر ورشو 1939را از 

آن خود کرد. 
قدیمی ترین بخش شهر در قرن 13 ساخته شد. از میان 
مناطق دیدنی شهر می توان به قلعه سلطنتی، میدان بازار 
اش��اره کرد. منطقه تاریخی مهم دیگر، شهر جدید است 

که از قرن 14 به عنوان یک شهر مستقل شناخته شد. 

شهر کهن کراکوف
کراکوف که اکنون دومین ش��هر لهس��تان بعد از ورشو 
اس��ت در جن��وب آن کش��ور و در کن��ار رود ویس��توال 
)Vistulla( قرار دارد. این شهر به مدت چندین قرن در 
نیمه نخست هزاره دوم میالدی پایتخت لهستان بوده است 
و اکنون مهم ترین مرکز دانش��گاهی این کشور به حساب 
می آید و گویا نزدیک به 200هزار دانشجو در آن تحصیل 
 می کنن��د اما بنا به روایت راهنمایfree tour  کراکوف،

یک میلیون دانش��جو در ده ها دانش��گاه بزرگ آن ش��هر 
تحصی��ل می کنن��د. در مرکز این ش��هر تاریخی میدانی 
ب��زرگ قرار دارد ک��ه بزرگ ترین  میدان قرون وس��طایی 
اروپا محسوب می شود و شهر طی قرون حول این میدان 
گس��ترش یافته اس��ت. این میدان که به نام میدان بازار 
اصلی یا به طور خالصه میدان بزرگ خوانده می شود اساسا 
مرکز تجاری و بازرگانی بوده است، در قرن 13 مورد حمله 
مغول ها قرار گرفته و در دوران مختلف بناهای گوناگون با 
معماری های متنوعی اطراف آن ساخته شده است. شکل 
می��دان مربعی اس��ت و در میانه آن تاالر دو طبقه بزرگی 
وجود دارد که اکنون در یک طبقه اش غرفه های فراوان و 
در طبقه باال موزه ای مربوط به تاریخ این میدان قرار دارد. 
طی قرون بازرگانان و س��وداگران از نقاط مختلف به این 
ت��االر بزرگ برای انجام معامالت می آمده اند. در دو دهلیز 

ورودی این تاالر چاقویی آهنی بر س��ر در آویخته شده تا 
هشداری باشد به دزدان و کالهبرداران. 

در گوش��ه ای از میدان عمارت باس��یلیکای )کلیس��ای 
بزرگ( سنت ماری قرار دارد که با معماری گوتیک و نقش 
و نگارهای چوبی درخش��ان و شیشه های رنگی اش بسیار 
دیدنی اس��ت. میان کلیس��ا و تاالر هم مجسمه بزرگی از 

آدام مسکیه ویچ، شاعر ملی لهستانی ها قرار دارد. 
نس��بت به ورش��و، ش��هر بی نظم تر و کثیف ت��ر به نظر 
می آمد. بخش های بس��یاری از شهر که ما دیدیم در حال 
ساخت و ساز و ساماندهی بود، خیابان ها باریک شده بود و 
مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی که جدا از هم باید 
باشند در جاهایی یکی شده است. حمل و نقل اما کارا و تا 
دیروقت شب به طور منظم در حال کار و ارزان تر از ورشو 
بود. میان ورشویی ها و کراکوفی ها رقابت و حسادت وجود 
دارد. آنها می گویند اینها دهاتی هس��تند و اینها معتقدند 

آنها خشک و عبوس و بی هنر و بدجنس اند. 
نماد شهر اژدهایی با هشت دست و پا است که افسانه ای 
کهن و آشنا درباره اش می گویند. غذای اژدهای گرسنه که 
در کنار رود زندگی می کرده اس��ت، دختران جوان ش��هر 
بوده اس��ت. پهلوانی گمنام و ج��وان برای ازدواج با دختر 
پادش��اه راهی برای هالک او می یابد؛ هم خود به مراد دل 

می رسد و هم شهر را از شر او نجات می دهد. 



پارک ملی تاترا 
پارک ملی تاترا در کوه های تاترا در شهرس��تان تاترا در 
منطقه مالوپولسکا Malopolska در جنوب لهستان در 
مرز اسلواکی واقع ش��ده است. این پارک در سال 1954 
در مساحت 56/215 کیلومتر مربع ایجاد شد اما در حال 
حاضر کمی کوچک تر اس��ت. 96/151 کیلومتر مربع آن 
جنگل و باقی آن را به طور عمده مراتع تشکیل می دهند. 
مرکز فرماندهی این پارک در ش��هر زاکوپان اس��ت. یک 
پارک ملی مشابه  به نام تاترانسکی در همسایگی این پارک 

در اسلواکی وجود دارد. 

ژوراسیک کوهستانی لهستانی
بخشی از سیستم ژوراسیک در جنوب مرکزی لهستان، 
بی��ن ش��هرهای کراک��وف، چس��توخووا و ویلون اس��ت. 
ژوراسیک لهستانی متشکل است از یک چشم انداز تپه با 
سنگ های ژوراسیک، دره ها، صخره ها و تشکل های سنگ 

آهک گسترده که شامل 220 غار است. 

قلعه سلطنتی 
قلعه سلطنتی ورشو، محل اقامت رسمی پادشاه لهستان 
بود. از قرن 16 تا قبل از تقسیم بندی کشور لهستان، دفتر 
ش��خصی ش��اه و دفاتر اداری دادگاه سلطنتی لهستان در 
میدان قلعه، ورودی ش��هر قدیمی ورش��و قرار داشت. در 
طول تاریخ این قلعه، بارها مورد تهاجم نیروهای سوئدی، 
آلمانی و روس��ی واقع شده اس��ت. بین سال های 1926 و 
جنگ جهانی دوم، این قلعه مقر رئیس جمهور لهستان بود. 
پس از ویرانی های انجام شده توسط نازی ها، قلعه بازسازی 
ش��د و در س��ال 1980 همراه با ش��هر قدیمی در میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده است. امروزه این قلعه یک بنای 
تاریخی و ملی است و در فهرست موزه های ملی قرار دارد. 

ستون سیگیسموند 
این س��تون در س��ال 1644 در میدان قلعه شهر ورشو 
قرار گرفته اس��ت و یکی از قدیمی تری��ن بناهای یاد بود 

شمال اروپاست. مجس��مه باالی ستون مربوط به پادشاه 
زیگموند سوم است که در سال 1596 پایتخت لهستان را 

از کراکوف به ورشو انتقال داد. 

میدان و بازار شهر باستانی کراکو
مهم تری��ن می��دان ب��ازار ش��هر تاریخ��ی »کراک��و« 
را  ش��هر  ای��ن  مرک��ز  گلون��ی«  »رین��ک  ن��ام  ب��ه 
 تس��خیر ک��رده اس��ت. ای��ن می��دان ک��ه در ح��دود 
40 ه��زار مت��ر مربع مس��احت دارد یک��ی از بزرگ ترین 
میادین قرون وس��طی در اروپا به ش��مار می رود در قرن 
13میالدی بنا شده است. اطراف این میدان را خانه هایی 
تاریخ��ی، کاخ ها و کلیس��اهای مختلف��ی دربرگرفته اما 
مهم تری��ن جاذبه گردش��گری این ش��هر ت��االر پارچه یا 
»س��وکینیس« نام دارد که یک��ی از مراکز اصلی تجارت 

بین المللی اروپا در قرون وسطی به شمار می رود. 

پارک الزینی 
این پارک یکی از بزرگ ترین و زیباترین پارک ها در ورشو 
اس��ت. مجموعه کاخ و پارک در قسمت مرکزی شهر واقع 
شده است. این پارک در قرن 17 و به سبک باروک طراحی 
شده است و طراحان آن دومینکو مرلینی، یوهان کریستین 
کامستزر و یان کریستین بودند. کاخ اشتاین اسلو آگوست 
)پادشاه لهستان در سال 1764( روی دریاچه الزینکی قرار 

گرفته و از این رو به »کاخ روی آب« لقب گرفته است. 

معدن نمک ویلیچکا 
معدن نمک ویلیچکا در نزدیکی ش��هر »کراکوف« قرار 
داش��ته که یکی از قدیمی ترین معادن نمک در حال کار 
جهان اس��ت. ای��ن معدن که از قرن 13میالدی تا س��ال 
2007 به صورت مداوم در حال تولید نمک بوده بیش از 
300 کیلومتر طول داشته و به لطف ده ها مجسمه و یک 
صومعه که در بدنه صخره های کوهس��تانی آن ایجاد شده 
یکی از مهم ترین جاذبه های گردش��گری کش��ور لهستان 
به ش��مار می رود. گردش��گران می توانند مناطق مختلفی 
همچ��ون اتاقی ب��زرگ ب��ا دیوارهای نمک��ی، دریاچه ای 

زیرزمینی و نمایشگاه هایی از تاریخ معدن نمک را در این 
مکان تماشا کنند. در حدود 1.2میلیون نفر ساالنه از این 

معدن بازدید می کنند. 
قلعه واول 

قلع��ه عص��ر گوتی��ک آخرین مقر س��لطنتی ش��اهان 
لهس��تان، در ق��رن 11میالدی س��اخته ش��د. این قلعه 
همچنی��ن از بناهای مختلفی ک��ه در دوره ها و عصرهای 
گوناگون ساخته و در محوطه مرکزی قلعه قرار گرفته اند، 
تشکیل شده است. در قرن 16میالدی گروه های مختلفی 
از بهتری��ن هنرمندان داخلی و خارجی همچون معماران 
ایتالیایی، مجسمه س��ازان و طراحان آلمانی برای تزیین و 
بازس��ازی این قلعه و تبدیل آن به یکی از کاخ های زیبای 
عصر رنس��انس دعوت شدند. این قلعه در فاصله ای کوتاه 
پس از حضور این هنرمندان به الگویی از س��کونتگاه های 

مجلل در اروپای مرکزی و شرقی تبدیل شد.

کلیسای جامع واول 
 »کلیسای جامع واول« که همچنین معروف به کلیسای 
سنت استانیسالو است، کلیسایی کاتولیک رومی است که 
در تپه واول در کراکو واقع ش��ده اس��ت و بیشتر از 900 
سال قدمت دارد که محراب ملی لهستان به شمار می رود 
و به طور س��نتی محل دائمی تاجگذاری شاهان لهستانی 
بوده است. در حال حاضر کلیسای جامع کاتولیک سومین 
عمارت در این س��ایت است. اولین بار در قرن 11 ساخته 
و خراب شد. دومین بار در قرن 12 ساخته شد و در آتش 
س��وزی سال 1305 نابود شد. ساخت این عمارت کنونی 

در قرن 14 به دستور اسقف نانکر nanker انجام شد. 

شهر باستانی تورن 
ش��هر تاریخی »تورن« همراه با بناه��ا و معماری های 
قرون وس��طی خود یکی از مناطقی است که در فهرست 
میراث جهانی به ثبت رسیده است. نمای قرون وسطایی 
این شهر درکنار تعداد بی شماری از بناهای سبک گوتیک 
آن شامل »سالن شهر«، »کلیساها« و »خانه های شهری« 
همچن��ان زیبایی خ��ود را حفظ کرده اند. ش��هر »تورن« 

زادگاه »نیوکالس کوپرنیک« سیاح معروف قرون وسطی 
نیز اس��ت. »تاالر« این ش��هر باستانی در قرن 13بنا شده 
و یکی از زیباترین تاالرهای ش��هری در اروپای مرکزی به 
شمار می رود. بقایای این شهر قلعه ای و مخصوصا برج های 

دیده بانی آن از جاذبه های گردشگری این شهر است. 

 کانال البالگ 
کانال الب��الگ، کانالی به طول 80 کیلومتر اس��ت که 
صدها دریاچه در ش��مال ش��رقی لهس��تان را به یکدیگر 
متصل می کند. این کانال که در قرن 19 س��اخته ش��ده 
هن��وز ه��م یک��ی از برجس��ته ترین معماری ه��ای عصر 
فناوری جهان به ش��مار می رود. ای��ن کانال همچنین در 
فهرس��ت میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است. 
کش��تی های کوچک با قدرت جابه جای��ی 50 تن از این 
کانال عبور می کنند. از نکات ویژه و برجس��ته این کانال 
اس��تفاده از باالبرها و نوعی سیستم هوشمند در شیبدار 
کردن س��طوح اس��ت که منجر به اختالف سطح در آب 
برای عبور کش��تی ها می ش��ود. این کانال در حال حاضر 
اغل��ب به عن��وان مکانی س��رگرم کننده و ب��رای اهداف 

توریستی مورد استفاده قرار می گیرد. 

قلعه مالبورک 
این قلعه توس��ط »ش��والیه های توتونیک« که از گروه 
فرماندهان کاتولی��ک رومی درزمان جنگ صلیبی بودند، 
س��اخته شد. این قلعه یکی از بزرگ ترین قلعه های جهان 
از نظر فضا و محیط به شمار می رود. این قلعه که در سال 
1406 بنا ش��د در زمان خود یکی از بزرگ ترین قلعه های 
خشتی عصر گوتیک بوده است. بازدید کنندگان عالوه بر 
بازدید قلعه می توانند از موزه آن که در فهرس��ت میراث 

جهانی به ثبت رسیده دیدن کنند. 

 ژاموشک
شهر »ژاموشک« یکی از شهرهای زیبای عصر رنسانس 

است که در جنوب شرقی لهستان قرار دارد.  
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 یک��ی از بناهای تاریخی تهران، مربوط به دوره قاجار 
است که در گوشه ای از مجموعه کاخ گلستان به صورت 

بنایی باشکوه واقع شده که چشم را می نوازد. 
و از ش��اخص ترین بناهای کاخ گلستان بناهای زیبا و 
اصیل تهران قدیم که به سرعت جای خود را به برج های 
بلند و بدش��کل ام��روزی می دهند، روزب��ه روز در حال 
کاهش هستند و اگر نیاز سینما و تلویزیون به خانه های 
قدیم��ی با ح��وض و پنج دری و درهای کل��ون دار نبود، 

تاکنون اثری از این منازل باقی نمانده بود. 
ام��ا در میان آثار معماری ته��ران قدیم، عمارت هایی 
وج��ود دارند که بنا به وابس��تگی های تاریخی همچنان 

پابرج��ا بوده و تبدیل به موزه ش��ده ی��ا در زمره بناهای 
حفاظت ش��ده قرار گرفته اند. عمارت شمس العماره که 
روزی زیباترین و بلندترین س��اختمان تهران به ش��مار 
می آم��د، از این جمله اس��ت. این عم��ارت در مجموعه 
تاریخی کاخ گلس��تان واقع شده که به جا مانده از ارگ 
تاریخی تهران و محل اقامت ش��اهان سلسله قاجار و از 
زیباترین و کهن ترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران 

است. 
و برجسته ترین س��اختمان ضلع شرقی مجموعه کاخ 
گلستان است که کار ساخت آن از سال 1244 تا 1246 
به ط��ول انجامید که تاریخ بنای��ش  )1284 قمری( را 

به حس��اب جم��ل  »کاخ شاهنش��اه« می نامن��د. دلیل 
برجسته بودن این س��ازه، بلندی، تزیینات و طراحی آن 

است. 
ش��مس العماره دارای پن��ج طبق��ه و 35 مت��ر ارتفاع 
است که در زمان س��اخت بلندترین ساختمان آن دوره 
در تهران بوده و نخس��تین س��اختمانی بود که از فلز در 
سازه آن استفاده کرده اند. تمام ستون های طبقات باال و 
حفاظ ها چدنی هستند. پیش از ساخته شدن سردر باغ 
ملی، این س��اختمان به عنوان نماد شهر تهران شناخته 

می شد.
ناصرالدین شاه، پیش از سفر به اروپا و با دیدن تصاویر 

بناهای فرنگس��تان یا مانند عم��ارت عالی قاپو اصفهان، 
تمایل پیدا کرد بنایی مرتفع نظیر آنها در پایتخت خود 
ایجاد کند تا بتواند از باالی آن منظره ش��هر و دورنمای 
پیرامون را تماش��ا کند. س��اخت این ساختمان در سال 
1244 ه. ش به دس��تور ناصرالدین ش��اه آغاز و پس از 
دو سال به مباش��رت دوستعلی خان نظام الدوله به پایان 
رسید. این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف 
آن توس��ط ش��اه و مهمانان او مورد استفاده بود. طرح و 
نقش��ه آن ظاهرا از معیرالممالک و معمار آن استاد علی 
محمد کاش��ی بود، س��بک این بنا ترکیب��ی از معماری 

سنتی ایرانی و معماری غربی است. 

 شمس
 العماره

سفروگردشگری
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این ش��هر تاریخی همراه با طراحی های منحصر به فرد 
دوره رنس��انس خود و معماری های زیبا از مناطقی است 
که در فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو به ثبت رس��یده 
است. این شهر طبق یک نظریه ایتالیایی با موضوع »شهر 
ایده آل« تأس��یس شده اما س��نت های شهری مخصوصی 
همچ��ون گالری ه��ای داالن دار، در میادی��ن اطراف آن 
س��اخته شده اند. این ش��هر را می توان همچنین نمونه ای 

واضح و روشن از بدعت در طراحی شهری دانست. 

زندگی روزمره در لهستان
نکات ایمنی:  لهس��تان به عنوان یک کشور امن با نرخ 
جرائم پایین ش��ناخته می ش��ود. با این وجود مانند سایر 
کش��ورها، توصیه می شود برای جلوگیری از به وجود آمدن 
خطرات احتمالی، به رعایت نکات ایمنی مربوط به امنیت 
شخصی توجه شود. مانند: پرهیز از قدم زدن تنها در شب در 
خیابان های خالی، حمل مقایر زیاد پول، یا پاسخ به غریبه ها. 
همیشه مطمئن شوید در آپارتمان یا ماشین تان قفل است. 

هیچ گاه دبیت کارت خود را در آپارتمان جا نگذارید. 
هزینه های زندگی: با وجود اینکه لهس��تان از س��ال 
2004 ب��ه عضوی��ت اتحادی��ه اروپا درآم��د، هزینه های 

زندگی بسیار ارزان تر از سایر کشورهای اروپایی است. 
  بهترین راه برای تهیه میوه و سبزیجات تازه تهیه آن 
از بازار محله هاست که در تمام شهرهای لهستان حداقل 
دوباردر هفته برگزار می شود. به خاطر بسپارید که خرید 
از س��وپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ بسیار ارزان تر از 

مغازه های محلی است. 
واحد پول رسـمی:  زلوتی واحد پول لهستان است. 
نکت��ه قابل توجه اینکه لهس��تان در آینده به واحد پول 
اروپ��ا، یورو خواهد پیوس��ت. ارزه��ای معتبر خارجی به 
راحتی می توانن��د در بانک ها و صرافی ه��ای موجود در 
ش��هر تبدیل ش��وند. معموال این مراکز در مرکز ش��هر، 
فرودگاه ه��ا، ایس��تگاه های قطار، جاذبه های توریس��تی 
و بعض��ی هتل ه��ا قاب��ل دس��ترس هس��تند. حمـل و 

 نقـل عمومی: هر ش��هر در لهس��تان دارای سیس��تم 
حم��ل و نقل مخص��وص به خود اس��ت. بنابراین هزینه 
بلیت ها شهر به شهر متفاوت است. خبر خوب برای شما 
دانشجویان این اس��ت که شما شامل تخفیف 50درصد 
برای خرید بلیت و وس��ایل نقلیه عمومی با نشان دادن 
کارت دانش��جویی یا دان��ش آموزی خواهید بود. ش��ما 
می توانید بلیت های یک منظوره، روزانه، هفته ای، فصلی 
ی��ا ماهانه تهیه کنید. اگر قرار اس��ت به صورت روزمره از 
وس��ایل نقلیه اس��تفاده کنید بهتر است که از بلیت های 

یک ماهه یا فصلی استفاده کنید. 
مذهب:  آزادی مذهب و عقیده از موارد ضمانت شده 
در قانون اساس��ی لهستان اس��ت. به صورت رسمی 138 
نوع از مذهب یا فرقه های گوناگون در لهستان ثبت شده 
است. مس��یحیت )کاتولیک( به عنوان بیشترین مذهب 
عمده مردمان لهستان است. دومین مذهب پرطرفدار در 

لهستان مسیحی ارتدوکس است. 

قزل آال با سس لهستانی
خوردن انواع و اقس��ام ماهی با سس معروف لهستانی، 
یکی از عادات غذایی زمس��تانی مردم کش��ور لهس��تان 
است. البته آنها بیشتر ماهی مخصوصی به نام ماهی پیچ 
را به همراه این سس مصرف می کنند ولی شما می توانید 
به ج��ای آن، ماهی قزل آال یا هر ن��وع ماهی موردعالقه 

خود را جایگزین کنید. 

Zapiekanka ساندویچ
ش��کل ساده س��اندویچ از برش های گوش��ت، پنیر یا 
سایر مواد غذایی در البه الی دو برش نان، تهیه می شود. 
ای��ن نوع خوراک، در قرن 18 می��الدی به خاطر »جان 
مونتاگو، ارل چهارم س��اندویچ«، به این نام درآمد. برای 
مونتاگو هنگام بازی برش های نان و گوشت آورده می شد 
ت��ا او ضمن بازی کردن بتواند غذا ه��م بخورد. به زودی 
خوردن ساندویچ در تمام قاره اروپا همه گیر شد و نام آن 

به زبان فرانسه هم راه یافت. 
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ساختمان دو برج هم شکل دارد، کاشی کاری و پنجره 
سازه های آن ایرانی است و بهره ای هم از معماری غربی 

دارد. 
طبقه اول شامل ایوان و تاالر شاه نشین است که دارای 
آینه کاری ممتاز و کم نظیری اس��ت و اتاق های گوشواره 
که در دو طرف شاه نش��ین واقع شده اند دارای تزیینات 
درخور توجهی هس��تند. در س��ایر طبقات هم اتاق های 
کوچک با تزیینات مش��بک، نقاش��ی، آینه کاری وجود 

دارند. 
 از جمله تزیین��ات این بنا می توان به کاش��ی کاری، 
آیینه کاری، گچ بری ها  )گچ بری روی آیینه که از جمله 
س��خت ترین تکنیک ها در این شیوه اس��ت، زیرا گچ از 
روی آیینه سر می خورد و مهار کردن آن استادی چیره 
دست و قهار می خواهد.( نقاشی های گل و مرغ و بته که 
ب��ا رنگ های زنده گیاهی رنگ آمیزی ش��ده اند. از جمله 
این هنرها که هر بیننده ای را به خود جلب می کند نقش 
فرش بر عرش است که در محوطه  داخلی این بنا نقش 
ش��ده است. نقوش هندس��ی چون لوزی، ستاره ای، گل 
چندپر از جمله نقوشی اند که در آیینه کاری تاالر از آن ها 
بهره گرفته اند که شاخص ترین آن ها مقرنس کاری هایند 

که تشکیل منشوری را می دهند. 
 اس��تفاده از خطوط اس��پیرال یا هم��ان دوران ها در 
هنر گچ بری به چش��م می خورد مانند روش ساسانیان. 
س��نگ کاری های قسمت ازاره بنا که به دو روش نقاشی 
روی مرمر با نقوش گیاهی )گل داوودی، نیلوفر، چندپر 
و...(به رنگ های قرمز، خاکستری و آبی و نیز کنده کاری 
روی س��نگ شامل نقوش گیاهی و حیوانی که بارزترین 
نمونه  آن نبرد ش��یر و اژدها اس��ت که ج��زو زیباترین 

کنده کاری های روی سنگ به شمار می رود. 
 از س��بک هفت رنگ در کاشی کاری های این عمارت 
اس��تفاده شده به رنگ های غالب زرد و نارنجی با نقوش 
هندسی، نقوش گیاهی و اسلیمی متأثر از اروپا که کف 
و سکوها را با آن ها فرش و تزیین کرده اند. حتی نقوش 
حیوانی و صحنه های ش��کار. حتی در نمای بیرونی این 
بنا نیز، البته نه فقط این بنا بلکه کال در کاخ گلستان از 
کاشی هفت رنگ اس��تفاده شده که صحنه سربازان در 

حال نواختن آالت موسیقی، صحنه های شکار آهو، گل 
و گلدان ها، داستان های شاهنامه چون نبرد رستم و دیو 

سفید و... از جمله موضوعات نقاشی هفت رنگ است. 
 ای��ن عمارت دو برج دارد با یک مهتابی، چش��م انداز 
بس��یار خوبی دارد. تاالرهای آیینه و س��تون های بلند و 

بزرگ از مرمر و ازاره و پله ها نیز کاًل از مرمر هستند. 
 درب��اره  دقت در اس��تحکام آن افس��انه ها می گفتند 
احتماال تنه��ا بنای دولتی ای بوده که ب��ه کارگران اعم 
از بن��ا، نجار، نق��اش، آهنگر و... برخالف رس��م کلی در 
س��اختمان این گونه ابنیه بیگاری کش��یدن از زندانیان 
و روس��تاییان و پایم��ال کردن اج��رت کارگران، اجرت 

می پرداخته است.
 در اح��داث این بنا مقدار زیادی از زمین های مردم را 
نیز غصب کرده بودند و پولش را به آن ها نمی پرداختند.

کف شاه نش��ین و نمای بنا با کاش��ی کاری هفت رنگ 
به س��بک قاجاری تزیین ش��ده اند. این کاش��ی کاری ها 
نماه��ا و تصاویری از طبیعت اروپ��ا و معماری غربی را 
به نمایش می گذارند س��اعتی پیش��کش ملکه ویکتوریا 
به کاخ ناصرالدین شاه اس��ت، همان کاخی که به شیوه 
اروپایی س��اخته ش��ده و در میان س��اختمان های کاخ 
گلستان، رنگ و رویی دیگرگونه دارد. ساعت پیشکشی 
بر بلندای کاخ شمس العماره نصب شد و آوای ناقوسش، 
همه تهران کوچک آن زمان را از گذر زمان آگاه می کرد. 
اما بلند بودن صدای نواختن ساعت پس از چندی سبب 
آن ش��د که با گالیه کاخ نشینان، به دستور شاه، صدای 
آن را کمتر کنند. این دس��تکاری همانا و خاموش شدن 
ساعت ش��مس العماره، همانا. خاموشی ای که نزدیک به 
100 س��ال به درازا انجامید. ام��ا از 22 آبان ماه 1391، 
با تعمیراتی که روی آن انجام ش��د این خاموشی پایان 

گرفت و ناقوسش به صدا درآمد. 
مرمت عمارت ش��مس العماره در سال 1376 به اتمام 
رس��ید و از سال 1378 برای بازدید عموم طبقه همکف 

آن بازگشایی شد.

سبک آنها ایرانی است
ازاره ه��ای مرمرین این بنا با نقوش گیاهان و جانوران 

به صورت نقش برجس��ته تزیین ش��ده اند و حتی به نظر 
می رسد که ازاره ها به دوره های متفاوتی تعلق دارندالزم 
به ذکر است این بنای پنج طبقه با سرمایه معیرالممالک 
س��اخته ش��د و مخارج آن از هر جهت ب��ا اثاثه و فرش 
و غی��ره به چهل ه��زار تومان بالغ ش��د. مجموعه کاخ 

گلستان و شمس العماره هم اکنون در میدان 15 خرداد 
به صورت موزه ای در آمده اس��ت و به عنوان سندی زنده 
از مهم ترین بخش تاریخ ایران ساالنه پذیرای گردشگران 
داخلی و خارجی زیادی است. پیشنهاد می کنیم از این 

عمارت زیبا شما نیز دیدن کنید. 

سفروگردشگری
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محمدسعید رضایی - حسـین زندی:کرمانشاه یکی از کهن ترین شهرهای 
ایران اس��ت و در دوران باس��تان نام هایی چون الیپی، کامبادن و قرمسین به آن 
اطالق می ش��د و بعدها نام کرمانشاهان وکرمانش���اه به خود گرفته است. کلمه 
کرمانشاه نخستین بار در حدود سال 279 ه.ق توسط ابن فقیه همدانی در کتاب 

»مختصرالبلدان« به کار رفته است. 
استان کرمانشاه یکی ازاستان های غربی کشور است که از پرجاذبه ترین مناطق 
کشور به شمار می آید. اگر اهل گردش وسفر باشید به هربهانه ای و از هر مسیری 
که وارد این استان شوید با دیدنی ها و جاذبه های کم نظیری روبه رو می شوید. این 
استان از نظر وسعت هفدهمین استان کشورمحسوب می شود. از شمال با استان 
کردستان، از جنوب با استان لرستان و ایالم، از شرق با استان همدان و از غرب با 
کشور عراق همجوار است و حدود 330 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.

 استان کرمانشاه 24998 کیلومترمربع مساحت دارد و براساس آخرین تغییرات 
در 1390 از 14 شهرس��تان، 31 ش��هر، 31 بخش و 86 دهس��تان تشکیل شده 
اس��ت. جای جای این استان دارای آثار با ارزش طبیعی، تاریخی و معنوی است. 
در هریک از ش��هرهای اسالم آباد غرب )شاه آباد(، بیستون، پاوه، تازه آباد، ثالث 
باباجانی، جوانرود، داالهو، روانس��ر، س��رپل ذهاب، س��نقر، صحنه، قصرشیرین، 
کرمانش��اه، کرند غرب، کنگاور، گیالنغرب و هرسین می توان آثاری از پیشینیان 

یا اثری طبیعی را مشاهده کرد.

زبان و گویش
زبان بیش��تر مردم این استان کردی است که با لهجه ها و گویش های مختلف 
از جمل��ه کلهری، گوران��ی، اورامی، جافی و لکی س��خن می گویند و زبان مردم 
شهرستان سنقر ترکی سنقری است که باسایرگویش وران آذری و ترکی در کشور 
متفاوت است. در شهر کرمانشاه فارسی کرمانشاهی که گفته می شود بیش از 700 
سال پیشینه دارد متداول است و بخش بزرگی از مردم شهر کرمانشاه به این گونه 

از زبان فارسی سخن می گویند. 

ایل ها و اقوام

ایل ه��ای ب��زرگ کرد ایران از جمل��ه ایل کلهر، ایل زنگنه، و ای��ل گوران، ایل 
سنجابی و ایل قلخانی در استان کرمانشاه مستقر هستند. از نظر مذهبی و آیینی 
هم می توان کرمانش��اه را بهشت ادیان و باورها دانست، چراکه دارای گونه گونی 
بس��یار زیادی است. به طور مثال پیروان مذهب شیعه، سنی، اهل حق )یارسان( 
و آیین ه��ای عرفانی مانند نعمت اللهی همچنین پی��روان مذاهب ادیان یهودی، 
مسیحی )ارمنی و آشوری( در این استان همزیستی دارند. هر یک از اقوام و ایل ها 
دارای مراس��م و آیین های مختلفی هستندکه مورد توجه گردشگران قرار گرفته 
است و می تواند به عنوان میراث ناملموس و معنوی به عنوان ظرفیت گردشگری 

استفاده شود. 

معبد آناهیتا 
در استان کرمانشاه حدود4هزار اثر تاریخی شناسایی شده که تنها حدود 700 
اثر آن به ثبت آثار ملی رس��یده است و بیستون به ثبت اثر جهانی رسیده است. 
یکی از راه های دسترسی به استان کرمانشاه بزرگراه همدان به کرمانشاه است و 
بیشتر گردشگران از این مسیر وارد استان می شوند. در گذر از این مسیر می توان 
در شهر کنگاور توقف و از محوطه معبد آناهیتا بازدید کرد. بنای این معبد در مرکز 
شهر کنگاور است. برخی این بنا را معبد آناهیتا الهه یا ایزد بانوی آب دانسته اند 
برخی ه��م آن را کاخی نیمه تمام از دوران ساس��انی می دانند به هرحال یکی از 

جاذبه های زیبای استان کرمانشاه است. 

صحنه، پایتخت موسیقی عرفانی ایران
صحنه یکی از شهرهای زیبای استان کرمانشاه در مسیر کنگاور به بیستون واقع 
شده است. سراسر خیابان های این شهر پوشیده از درختان چنار کهنسال است که 
طراوت خاصی به محیط بخشیده است. مردم خوب این شهر بیشتر اهل عرفان 
و موسیقی هستند، به سخنی می توان صحنه را پایتخت موسیقی عرفانی کشور 
دانست. بیشتر تنبورنوازان ایران از این شهر برخاسته اند. پس از بازدید شهر زیبای 

صحنه و س��راب صحنه می توانید از کباب این شهر بخورید و خاطره ای خوش از 
سفرتان را رقم بزنید. 

محوطه تاریخی بیستون
محوطه باس��تانی بیس��تون تنها مجموعه و اثری از استان کرمانشاه است که 
در فهرس��ت جهانی ثبت شده اس��ت. ازکوه بیستون در متون تاریخی با نام های 
بغس��تان، بهستان و بهستون یاد شده اس��ت. این مجموعه دارای آثار کم نظیری 
است. نقش برجسته و کتیبه داریوش از آن جمله است. این نقش برجسته مربوط 
به دوره هخامنشی است، همراه سنگ نگاره داریوش اول کتیبه ای وجود دارد که 

یکی از آثار ادبی دوره تاریخی به شمار می رود. 

مجسمه هرکول
در محوطه تاریخی بیس��تون نقش برجسته دیگری وجود دارد که به مجسمه 
هرکول معروف است. این اثر سال 1337 در زمان احداث جاده همدان کرمانشاه 
شناسایی شد و مربوط به دوره اشکانیان است. مرد نیرومندی که لم داده و نشسته 
و به آرنج چپش تکه کرده اس��ت وپیاله ای به دس��ت گرفته است. در پشت این 

مجسمه نیز سنگ نگاره هایی وجود دارد که تکمیل کننده آن است. 

کاروانسرای شاه عباسی بیستون
کاروانسرای شاه عباسی بیستون درپای کوه بیستون و فرهادتراش خودنمایی 
می کند. این کاروانس��را به س��بک چهار ایوانی ساخته شده و بیش از 3هزار متر 
مس��احت دارد. در چهارگوشه این بنا برج هایی قرار دارد که بر زیبایی آن افزوده 
اس��ت. آغاز ساختن این کاروانسرا در زمان شاه عباس بوده و تا دوره شاه سلیمان 
طول کشیده است. در سال های اخیر بنا مرمت شد و این روزها به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده تا تبدیل به هتل ش��ود. عالوه برآثار یاد شده کتیبه شیخ علی خان 
زنگنه، کاروانس��رای ایلخانی وآثار دیگری در محوطه بیس��تون وجود دارد که از 

سفر  به  کرمانشاه با طعم دنده کباب
سفروگردشگری
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دیدن آنها نمی توان چشم پوشی کرد. 
طاق بستان

مجموعه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی به همین نام واقع شده است. در 
این محوطه آثاری از دوره ساسانی از جمله سنگ نگاره اردشیر ساسانی، دو ایوان 
سنگی و آثاری از دوره قاجار بر جا مانده است. در کنار این سنگ نگاره ها و آثار 
چشمه ای وجود دارد که در سال جاری خشک شده است و به گفته کارشناسان 
علت خش��ک شدن این چش��مه برداش��ت بی رویه از آب های زیر زمینی اطراف 

محوطه است. 

سوغات کرمانشاه
بازارسنتی کرمانش�اه همه س��اله میزبان میلیون ها گردشگر داخلی وخارجی 
اس��ت. بازار کرمانش�اه از بزرگ ترین بازارهای ایران است وگفته می شود بیش از 
200 سال قدمت دارد. این مجموعه تاریخی دارای 19 راسته بازار است و آثاری 
مانند تکیه معاون الملک، تکیه بیگلربیگی، مسجدعمادالدوله، موزه های پوشاک 

استان کرمانش�اه و موزه خط و کتاب در نزدیک بازار قرار گرفته است. 
معروف ترین س��وغاتی که از کرمانشاه می توان خرید نان برنجی و نان خرمایی 
است. هرچند این شیرینی ها در همه جای کرمانشاه وجود دارد اما مرغوب ترین 
نان برنجی و نان خرمایی را در بازار سنتی کرمانشاه می توان تهیه کرد. نان برنجی 
کرمانشاه این روزها شهرت منطقه ای پیداکرده و نه تنها به استان های دیگر صادر 
می شود، بلکه در استان های دیگر هم تهیه می شود و به فروش می رسد. عالوه بر 
نان برنجی و نان خرمایی، کاک، روغن کرمانشاهی، سقز کردی و تخمه سنقری 

را هم می توان نام برد که در شهرهای دیگر ایران زبانزد است. 

هنرهای سنتی
هنرهای سنتی استان کرمانشاه در عین زیبایی تنوع خاصی دارد که می توان 
به گلیم بافی، موج بافی، پرده بافی، جاجیم بافی، قالی بافی، نمدمالی، گیوه کشی، 
چیغ بافی و قلم زنی اش��اره کرد. چاقو سازی و هنرهای ظریف فلزی در شهرهای 
سنقر و کرند بسیار معروف است. گیوه های این استان نیز با استان های آذربایجان 
غربی و کردستان متفاوت است. هم گیوه زنانه تولید می شود و هم دمپایی گیوه ای 
بافته می شود. این استان یکی از مراکز مهم ساخت سازهای سنتی ایران است و 

تار، سه تار، تنبور و دف بیشتر از سایر سازها ساخته می شود. 

غذاهای کرمانشاهی
ب��ه جرات می توان گفت اس��تان کرمانش��اه از نظ��ر تنوع غذای��ی می تواند با 
استان های شمالی کشور رقابت کند، دنده کباب، خورشت خالل بادام کرمانشاهی، 
آش عباس��علی، آش دوغ، آش ترخینه )دوینه(، س��یب پلو شامی کرمانشاهی و 
ده ها نوع غذای دیگر را می توان نام برد که تحسین هر انسان صاحب ذوقی را بر 

می انگیزد به خصوص وقتی با روغن کرمانشاهی پخته شود.

خورش خالل بادام 
برای تهیه خورش خالل گوش��ت را به صورت قیمه نس��بتا درشت و هم اندازه 
خرد می کنند با کمی روغن و پیاز رنده شده و زردچوبه تفت می دهند. بعد روی 
آن آب می ریزند و روی حرارت مالیم می گذارند. اگر بخواهند خورش خوش رنگ 
ش��ود بهتر است وقتی به جوش آمد کف روی آن گرفته شود، یک ساعت مانده 
به پایان پخت آرد را با کمی روغن سرخ کرده و به خورش اضافه می کنند. سپس 
خ��الل ب��ادام را در کمی گالب یا آب نیم گرم یا زعف��ران دم کرده به مدت نیم 
ساعت خیس می کنند و نمک و رب و لیمو عمانی و خالل بادام را هم در خورش 
می ریزند. زرش��ک خیس شده را به خورش اضافه می کنند و در پنج دقیقه آخر 
زعفران و روغن حیوانی و پیاز داغ و زرش��ک سیاه به خورش اضافه می شود. این 
خورش در استان کرمانشاه طرفداران زیادی دارد و در مراسم ها و مهمانی ها به ویژه 
عروسی ها استفاده می شود در بیشتر رستوران های شهر تهیه می شود و به تازگی 
در مراکز تهیه غذای کرمانش��اه هم موجود اس��ت. اما مرغوب ترین و متنوع ترین 

خورش ها را در رستوران های اطراف طاق بستان می توان خورد. 
دنده کباب کرمانشاهی

دنده کباب یکی از کباب های ایرانی است که به نام کرمانشاه شناخته شده است. 
رب گوجه، آبلیمو، نمک، فلفل، روغن، زعفران ویک تکه گوش��ت دنده گوسفند 
تقریبا به وزن 700 گرم تهیه می ش��ود. گوش��ت را می برند، همزمان سه تا چهار 
سیخ با سیخ های کباب کوبیده به صورت عمودی داخل گوشت می کنند سپس با 
پشت یک کارد تیز با ضربات پشت سر هم محکم به گوشت ضربه وارد می کنند 
بعد از آن گوش��ت را به مدت چند ساعت به همین حالت در یخچال می گذارند. 
ازقبل مقداری روغن را درون ظرفی داغ می کنند و س��پس رب گوجه رابه مقدار 
زیاد در آن ریخته و س��رخ می کنند س��پس نمک، کمی فلفل و آبلیمو و زعفران 
اضافه می کنند. موقع کباب کردن در حرارت متوسط دنده را روی آتش گذاشته 
وهمزمان با فرچه از س��س غلیظ مدام به روی دنده می زنند تا زمانی که کباب 
آماده ش��ود ودوباره در لحظه پایین آوردن کباب هم دوباره س��س روی گوشت 
مالیده و س��ریع در نان می گذارند و با پی��از ولیموترش یا نارنج تزیین می کنند. 

دنده کباب هم بیشتر در اطراف محوطه تاریخی طاق بستان تهیه می شود. 
در کرمانش��اه کباب های دیگری هم تهیه می ش��ود از جمله کباب س��ه سیخ 
س��نقر این کباب در شهر س��نقر کلیایی از شهرستان های کرمانشاه متداول بود 
اما رفته رفته آوازه آن تا کرمانش��اه رفت و در گذش��ته برای خوردن این کباب از 
شهرهای مختلف به سنقر می رفتند. این روزها در برخی رستوران های کرمانشاه 
هم عرضه می شود. برای تهیه کباب سه سیخ که در سنقر به برگ معروف است 
از چربی و پیاز کمتری اس��تفاده می ش��ود و به جای یک سیخ کباب از سه سیخ 

استفاده می شود و بسیار خوشمزه است. 
از رس��توران های معروف کرمانشاه به رستوران تخت جمشید در طاق بستان، 
رس��توران س��ه کاج در میدان شهرداری و رستوران س��نتی در خیابان گلستان 

می توان اشاره کرد. 

تکیه بیگلربیگی
این بنای زیبا در محله قدیمی فیض آباد کرمانش��اه واقع شده است. این تکیه 
در دوره قاجار توسط عبداهلل خان بیگلربیگی ساخته شده و یکی از جاذبه های آن 
آینه کاری ایوان اصلی بناس��ت. در این بنا عالوه بر جذابیت معماری خاص دوره 
قاجاری��ه می توان از موزه هایی که در داخل آن ایجادش��ده بهره برد. موزه خط و 
کتابت که از کم نظیر ترین آثار در آن اس��تفاده شده است و موزه پارینه سنگی و 
انسان شناسی کرمانش��اه که آثار پیش از تاریخ آن را در کمتر جایی از موزه های 

دنیا می توان دید در این مجموعه قرار دارد. 

تکیه معاون الملک
تکی��ه معاون الملک متعلق به دوره قاجار اس��ت که به دس��تور حس��ن خان 
معاون الملک جد استاد معینی کرمانشاهی ساخته شده است و دارای سه بخش 
حسینیه، زینبیه و عباسیه است. این بنا در محله آبشوران قدیم وخیابان شهید 
حدادی قرار دارد. اهمیت این بنا به کاشیکاری آن است، کاشی هایی با مضامین 
تاریخی و مذهبی که از دوره تاریخی تا زمان احمد شاه قاجار را به تصویر می کشد، 
همچنین از مجالس مذهبی و حماسی نیز در جای جای این بنا کاشی هایی نصب 

شده است. 
قبر بنا کننده این مجموعه در ضلع جنوب شرقی زینبیه درون اتاق کوچکی قرار 
گرفته است و بخشی از بنا را به موزه مردم شناسی کرمانشاه اختصاص داده اند که 

آثار گوناگونی در این حوزه به نمایش درآمده است. 

نام برخی جاذبه های گردشگری کرمانشاه
مسلماً پرداختن به حدود 4هزار اثر تاریخی و طبیعی در دوصفحه یک نشریه 
نمی گنجد. استانی که دارای ده ها سراب و غار کم نظیر است و صدها اثر تاریخی 
کمتر شناخته شده دارد نیاز به معرفی مفصل تری دارد. هدف یادآوری گوشه ای 

از شکوه و زیبایی این سرزمین است. 
به همی��ن دلیل تنها به نام تعدادی از ای��ن آثارگرانبها اکتفا می کنیم. باغ گل 
کرمانش���اه، باغ پرندگان کرمانش�اه، سراب نیلوفر، پارک کوهستان، سراب قنبر، 
مسجدعمادالدوله، حمام و مسجدشهبازخان، مسجد شافعی ها، امام زاده ابراهیم 
در پارک ش��رقی طاق بس��تان، امام زاده باقر بیستون کرمانش���اه، تپه وشکارگاه 
خس��رو پرویز، کوهس��تان پراو و عمیق ترین غار جهان به نام غار پراو در ش��مال 
کرمانش���اه، غارقوری قلعه طوالنی ترین غار آبی آس��یا، روستای تاریخی هجیج، 
شهر هزارماس��وله پاوه، بازار ارزانی جوانرود، سراب روانسر، طاق گرا، آبشارپیران 
)ریجاب(بلندترین آبشار کشور، سراب صحنه، سراب سنقر، سراب هرسین، سراب 
گیالنغرب، نخلس��تان های، آثارباس��تانی چهار قاپی در شهرستان قصرشیرین، 

روستای زیبای گره بان، روستای زیبای پالنگان، روستای شمشیر پاوه و....

سفروگردشگری
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طی مراس�می به مناسبت گرامیداشت روز 
ایمنی و آتش نشانی ، برترین های شرکت 
گاز استان بوشهر در حوزه ایمنی ، بهداشت 

و محیط زیست معرفی ش�دند.در این مراسم که مدیر عامل ، 
معاونین وی و بسیاری دیگر از کارکنان شرکت حضور داشتند، 
کارکنان برتر HSE در بخش�های مختل�ف نظیر: همکار برتر ، 
مهندس ناظر برتر، پیمانکار برتر و ناحیه برتر مورد تقدیر قرار 
گرفتند.مدیر عامل ش�رکت گاز استان بوشهر در این مراسم با 

تبریک روز ایمنی و آتش نشانی ...

مدیرعام�ل ش�رکت گاز اس�تان اردبی�ل 
 از اج�رای عملی�ات نش�ت یاب�ی بیش از 

4هزار و 500 هزار کیلومتر از شبکه و تاسیسات 
گازرسانی این استان خبر داد. فیروز خدایی اضافه کرد: این 
مهم در ش�ش ماهه اول س�ال جاری و با تالش متخصصان و 
کارکنان واحد بازرسی شرکت گاز استان اردبیل محقق شده 

اس�ت.وی کاهش هدررفت گازطبیعي و ارتقای س�طح 
کیفي عملکرد تاسیسات گازرساني و...

4500 هزار كيلومتر از شبکه 
و تاسيسات گازرسانی اردبيل 

نشت يابی شد

معرفی و تقدير از برترين های 
HSE شركت گاز استان بوشهر

4

جایگاه انصاف 
در حقوق تجارت بین الملل
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5
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مدیرکل پیش��گیری های امنیتی - انتظامی معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، لفظ 
»زمین خواری« را عبارت��ی عامیانه و به بیانی بازاری، 
عرف��ی و غیرحقوق��ی دانس��ت و در تش��ریح عناوینی 
ک��ه به لحاظ حقوق��ی می توانند در ای��ن حوزه عنوان 
مجرمانه داش��ته باش��ند و در زمینه زمین خواری در 
مقررات جرم انگاری ش��ده است، گفت: یکی از مباحث 
مربوط به زمین خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان 
تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسالمی 

می شود. 
مجید اکبرپ��ور در تبیین تصرف عدوانی اظهار کرد: 
تص��رف غیرقانونی زمان��ی مربوط به انتق��ال مال غیر 
می ش��ود که این انتقال ممکن اس��ت خرید، فروش یا 
معاوضه مال غیر باشد که به قانون 1308 بر می گردد 
و م��واد یک به بع��د آن در خصوص انتق��ال مال غیر 

قابلیت استناد دارد. 
وی ادام��ه داد: زمانی هم هس��ت که انتقال مال غیر 
می تواند در قال��ب عنوان مجرمان��ه کالهبرداری قرار 
بگیرد. اگر تصرف عدوان��ی عناوین متقلبانه نیز بگیرد 
مش��مول ماده یک تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء 

استناد بر کالهبرداری است. 
اکبرپور عنوان »تغییر کاربری« را از دیگر موضوعات 
قاب��ل بحث در حوزه مباحث تصرفاًت غیرقانونی زمین 

دانس��ت و ضمن ابراز تأس��ف از زیاد ش��دن این جرم، 
تصری��ح کرد: دو قانون در این خص��وص داریم؛ قانون 
تغیی��ر کاربری اراضی زراعی مصوب س��ال 1374 که 
قانونگذار با توجه به نگاه پیشگیرانه و همچنین تشدید 
در حوزه مجازات 11 س��ال بعد یعنی در سال 1385 
نی��ز این قانون را تش��دید ک��رد. در آن قانون مباحث 
مرب��وط به جریمه، ع��وارض مربوط به م��اده 2 و قلع 
و قمع س��اخت و س��از نیز وجود دارد؛ بنابراین قانون 
مصوب سال 85 قانون بس��یار جامعی است و مباحث 
مربوط به پیش��گیری و کاهش انگی��زه مجرمانه را نیز 

در بر دارد. 
مدی��رکل پیش��گیری های امنیتی-انتظامی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تثبیت 
اراضی را یکی دیگر از مصادیق جرائم مجرمانه در این 
حوزه دانس��ت که خواس��ته یا ناخواسته روی می دهد 
و خاطرنش��ان کرد: گاهی اوقات اگر صرف تثبیت هم 
مجرمانه نباش��د ام��ا اتفاقات و تداخالت��ی که در این 

زمینه روی می دهد نیز عنوان مجرمانه پیدا می کند. 
وی با اش��اره به جرائمی ک��ه در مقوله زمین خواری 
جرم انگاری ش��ده اند تأکید ک��رد که در حوزه مباحث 
زمین خ��واری خال، قانونی نداریم و مش��کل اصلی ما 
عدم ش��فافیت و مسئولیت پذیری سازمان های مرتبط 
اس��ت. تقریبا حدود 20 س��ازمان داریم که به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم متولی زمین و مسکن هستند، 
اما به دلیل اینکه مسئولیت پذیری به صورت مستقیم 
و شفاف تعریف نشده است، شاهد پرونده های انبوه در 

این زمینه هستیم. 
اکبرپ��ور در ادامه ب��ه ارائه راهکارهایی در راس��تای 
پیش��گیری از پدی��ده غیرقانون��ی »زمی��ن خ��واری« 
پرداخ��ت و گفت: اگ��ر ما بتوانی��م یگان های حفاظت 
اراضی را در جاهایی که وجود دارد تقویت و در صورت 
عدم وجود، ایجاد کنیم و به بیانی ضابطی در این حوزه 

قرار دهیم گامی مؤثر در این زمینه انجام داده ایم. 
وی ادامه داد: البته در قانون جدید، ضابط در سطح 
دادس��تان کل کشور و دادس��تان شهرستان ها تعریف 
شده است. با همان نظارت دادستان می توانیم با عنوان 
یگان های حفاظ��ت نقش پیش��گیرانه را اعمال کنیم. 
یگان های حفاظ��ت به نوعی می توانن��د باعث کاهش 
انگیزه مجرمانه متعرضین ش��وند و از طرفی دیگر اگر 
ف��رض کنیم که متع��رض غیرقانونی انگی��زه مجرمانه 
داشت، می توانیم کمک کنیم که آالت، ادوات و فرصت 

را از او سلب کنیم. 
مدیرکل پیش��گیری های امنیت��ی- انتظامی معاونت 
اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضائیه از 
»طرح جام��ع حدنگار« یا همان »طرح کاداس��تر« به 
عنوان راهکاری دیگر در مقابله با زمین خواری یاد کرد 

و تصریح ک��رد: اگر ما بتوانیم این طرح جامع را دقیق 
و فراگیر حتی در نقاط غیر ش��هری پیاده کنیم، باعث 
تثبی��ت مالکیت برای س��ازمان ها و اداراِت به خصوص 
دولتی خواهد شد؛ بنابراین متعاقباً پیشگیری و مبارزه 

با تعرض غیرقانونی را در پی دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: هم در ح��وزه مقررات ثبتی و 
هم در قانون پنجم توس��عه کشور به صراحت به مقوله 
حدنگاری اش��اره شده است و سازمان ثبت متولی این 
حوزه است که باید اقدامات الزم در زمینه طرح جامع 
ن��گار را در کل اراضی انجام دهد، البته س��ازمان های 
متولی در حوزه زمین و مس��کن باید از س��ازمان ثبت 

این مقوله را درخواست کنند. 
اکبرپ��ور برخورد قضایی ب��ا متعرضین غیرقانونی در 
ش��عب ویژه را یکی از راهکارهای پیشگیری در مقوله 
زمین خواری دانس��ت و اظهار ک��رد: همانگونه که قوه 
قضائیه با ایجاد ش��عب ویژه در دادس��راها و دادگاه ها 
با متعرضین در حوزه زمین مبارزه می کند، نیاز اس��ت 
که در حوزه ضابطین نیز نیروهای خاصی به کار گرفته 
شوند که تحقیقات تخصصی دقیق تری را در این زمینه 

انجام دهند. 
مدیرکل پیش��گیری های امنیت��ی- انتظامی معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضائیه، در 
ادام��ه تأکید ک��رد: در حوزه زمین خ��واری و یا حتی 

مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: 

پرونده های انبوه »زمین خواری« ناشی از عدم 
مسئولیت پذیری سازمان های متولی است
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خوزستان؛ رتبه اول مصالحه در پرونده های 
شورای حل اختالف

افزایش شکایت های مردم از آرایشگاه های زنانه

اخت��الف  ح��ل  ش��وراهای  رئی��س 
خوزس��تان گف��ت: اس��تان خوزس��تان 
رتبه اول مصالحه پرونده در ش��وراهای 
ح��ل اخت��الف را دارد، ام��ا از نظر آمار 
رسیدگی ها در رتبه مطلوبی قرار نداریم. 
عبدالعب��اس زبیدی نی��ا اظه��ار کرد: 
برخی پرونده ها و دعاوی مطرح شده در 
این شورا به دلیل کثرت افراد درگیر در 

پرونده، زمان بر هستند. 
وی از اعض��ای ش��ورای حل اختالف 
خواس��ت ت��ا ضم��ن رعایت دق��ت در 
دع��اوی، رس��یدگی به آنها را س��رعت 

بخشند. 
زبیدی نیا گفت: شوراهای حل اختالف 

با هدف رفع خصومت و اختالف، ایجاد 
صلح و س��ازش می��ان اصحاب دعوی و 
کاه��ش پرونده ه��ای ورودی به محاکم 
قضایی راه اندازی شد، یعنی ادامه همان 
روندی که پیش از این توسط بزرگان و 
معتمدین ص��ورت می گرفت، اما هرچه 
جلوتر رفت بیش��تر به س��اختار اداری 

نزدیک شد. 
وی ادامه داد: این ش��ورا س��ه قانون 
مختلف را تجربه کرد و در قانون جدید 
ش��ورا به حال��ت قبل��ی بازمی گردد که 
صاحب حق رأی اس��ت و با اجرای این 
قانون، وضعیت نیروهای انس��انی شورا 

نیز تثبیت می شود. 

س��ازمان تعزی��رات حکومتی ب��ا توجه ب��ه افزایش 
ش��کایت های مردمی ب��ا تخلفات آرایش��گاه های زنانه 

برخورد می کند. 
به گزارش س��ازمان تعزیرات حکومتی، در پی ارسال 
ش��کایت های مردم��ی و افزایش پرونده های تش��کیل 
ش��ده در خص��وص تخلف ه��ای آرایش��گاه های زنانه، 
س��ازمان تعزیرات حکومتی با اج��رای طرحی برخورد 

با این تخلفات را در دس��تور کار خود قرار داد. افزایش 
ش��کایت های مردمی و پرونده های تشکیل شده صنف 
آرایش��گاه های زنانه، س��ازمان تعزیرات حکومتی را بر 
آن داش��ت که با اجرای طرحی ب��رای برخورد قاطع با 
متخلفان این صنف را در دستور کار خود قرار دهد که 
این موضوع مورد استقبال س��ایر دستگاه های نظارتی 
ق��رار گرفت و مقرر ش��د در قالب اقدام و گش��ت های 

مش��ترک ص��ورت پذیرد. انج��ام کاره��ای غیرصنفی 
)تداخ��ل صنفی( نظی��ر انجام تات��و، بوتاکس، پلینگ 
پوست توسط افراد غیر متخصص، گرانفروشی )دریافت 
وجوه گزاف خارج از تعرفه(، اس��تفاده از لوازم آرایشی 
قاچ��اق، غیربهداش��تی و تقلبی که موج��ب بیماری و 
آسیب های پوستی بانوان شده است از جمله مهمترین 

شکایات مردمی علیه این صنف بوده است. 

به اصط��الح عامیان��ه، جنگل خ��واری، دریاخ��واری و 
کوه خواری مشکل خالء قانونی نداریم و مشکل آنجاست 
که قوانین موجود را به خوبی اجرا نمی کنیم، در صورتی 
که اگ��ر همین قوانین موجود را رعای��ت کنیم اقدامات 

پیشگیرانه را نیز در بر می گیرند. 
اکبرپور عنوان کرد: باید در یک نگاه جمعی و اشتراکی 
بانک اطالعاتی از متعرضین غیرقانونی به اراضی دولتی 
داشته باشیم. به این معنا که بانکی جامع از متعرضین و 
مجرمینی که به حقوق عام دست اندازی می کنند تهیه 
ش��ود تا در صورت تکرار جرم به راحتی شناسایی شوند. 
بدین ترتیب هم تش��دید مجازات در حوزه مقام قضایی 
برایشان اتفاق بیفتد و هم اینکه نیروهای ضابط راحت تر 
به کش��ف جرم دست پیدا کنند. بانک جامع اطالعات از 
جمله اقدامات پیش��گیرانه در زمینه زمین خواری است 
و می تواند به کاهش پرونده های ورودی به دادگس��تری 

کمک کند. 
مدیرکل پیش��گیری های امنیت��ی- انتظامی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه 
ابراز کرد: توقع ما اینس��ت که سازمان های متولی زمین 
و مسکن قبل از وقوع جرم در این زمینه پیشگیری های 
الزم را انج��ام دهند. اقدامات پیش��گیرانه در این زمینه 
عالوه بر کاهش هزینه ها و ورودی دادگستری ها، اثراتی 
آنی و چشمگیر خواهد داشت و اعتماد مردم نیز نسبت 
به دستگاه های متولی افزایش می یابد. مسئولیت پذیری 
و وجدان کاری در 20 و چند س��ازمان متولی در حوزه 
زمین و مس��کن مقوله بس��یار مهم برای دس��تیابی به 

نتیجه مطلوب است. 
وی بی��ان کرد: ب��ه این معنا که س��ازمان های متولی 
ت��وپ را در زمین یکدیگ��ر نیندازند و هر کس در حوزه 
مس��ئولیت خ��ود اقدامات الزم را انجام ده��د تا بتوانیم 
با این پدیده ش��وم زمین خواری مبارزه کنیم. با نگاهی 
جمع��ی و غی��ر جزی��ره ای و در عین حال خط کش��ی 

مسئولیت ها می توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم. 
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ع��دم اس��تفاده نس��بی از اص��ل رعایت عدل 
و انص��اف نمایانگ��ر کراهت کش��ورها از اعطای 
اختیارات وسیع به یک مرجع بین المللی است. 
تا پایان قرن نوزدهم رأی انصافی که منحصرا 
و از لحاظ حقوقی بر س��ابقه اس��توار باشد یافت 

نمی شد. 

انصاف در لغت و اصطالح 
انصاف مصدری عربی اس��ت که به معنای داد 
دادن، عدل و داد کردن، راستی کردن، به نیمه 
رس��یدن، نیمه چیز گرفتن و میانه روی اس��ت 

نصفت نیز به معنای انصاف عدل و داد است. 
انصاف و عدل باهم متفاوتند. »ان االنصاف اعطاء 
النصف و العدل یک��ون فی ذلک و فی غیره تری 
ان السارق اذا قطع قیل: انه عدل و علیه و الیقال 
انه انصف« انصاف نصف عطا کردن است و عدل 
دارای معنایی اعم است. گاهی عدالت به معنای 
نصف عطا کردن اس��ت و گاهی با غیر نصف عطا 
کردن عدالت رعایت می ش��ود. زمانی که دست 
سارق قطع می شود گفته می شود که عدالت در 
حق او رعایت شده است ولی گفته نمی شود که 

مورد انصاف قرار گرفته است. 

تفاوت اصل انصاف با عدل و انصاف 
رعای��ت ع��دل و انص��اف پایه ای اس��ت برای 

ص��دور رأی از س��وی ی��ک مرج��ع بین المللی 
براس��اس ع��دل و انص��اف ماده 38 اساس��نامه 
دیوان بین المللی دادگس��تری از رعایت عدل و 
انصاف به عنوان وسیله ای برای جایگزینی قواعد 
حقوق��ی معاهدات و ع��رف که معم��وال از آنها 
برای تصمیم گیری استفاده می شود یاد می کند 
اما ی��ک پرونده تنها با رضای��ت طرفین دعوای 
مطرح شده در محکمه قضایی می تواند با رعایت 
عدل و انصاف حل و فصل ش��ود رعایت عدل و 

انصاف تا حدی مفهومی مش��ابه مفهوم حقوقی 
انگلو آمریکایی اصل انص��اف دارد. رعایت عدل 
و انص��اف مفهوم گس��ترده تری از انصاف دارد و 
به دادگاه اختیار عمل وس��یع تری می دهد و آن 
را مجاز می دارد که در صورت استنباط برقراری 
عدال��ت قضی��ه را با در نظر گرفت��ن مالحظاتی 
غیر از قواعد حقوق��ی و حتی مغایر با این قواعد 
ح��ل و فصل کند گرچه اصل انصاف در مواردی 
اعمال ش��ده اما ن��ه دیوان دائمی دادگس��تری 

بین الملل��ی و نه جانش��ین آن دیوان بین المللی 
دادگس��تری تاکنون پرونده ای را با رعایت عدل 
و انص��اف حل و فصل نکرده اند، به عنوان مثال در 
دعوای میان هلند و بلژیک بر س��ر تغییر مسیر 
رودخانه میوز که در س��ال 1937 توسط دیوان 
دائمی دادگس��تری بین المللی حل و فصل شد، 
همچنی��ن در پرونده فالت قاره دریای ش��مال 
که در س��ال 1969 توس��ط دی��وان بین المللی 
دادگس��تری مورد رس��یدگی ق��رار گرفت اصل 

انصاف به اجرا درآمد. 
دیوان ه��ای داوری در پرونده های��ی همچون 
دع��وای سرخپوس��تان کایوگا در س��ال 1926 
مس��ئله م��رزی گوآتماال و هندوراس در س��ال 
1933 و در جن��گ گ��ران چاکوبی��ن بولیوی و 
پارا گوئه در س��ال 1938 به اص��ل رعایت عدل 

جسته اند. 
ع��دم اس��تفاده نس��بی از این اص��ل نمایانگر 
کراهت کشورها از اعطای چنین اختیار وسیعی 

به یک مرجع بین المللی است. 

تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف 
انص��اف دومی��ن منبع حقوق انگلیس اس��ت 
ک��ه دقیقا هم��ان انص��اف در حقوق فرانس��ه 
نیس��ت. انصاف نه نوعی ش��یوه قض��اوت، بلکه 
مجموعه ای معین از قواعد حقوقی اس��ت ایجاد 
قواعد حقو قی مزب��ور زاییده یک دلیل تاریخی 
اس��ت برای اقامه دعوا براساس قواعد کامن ال. 

محمد مهدی کریمی نیا 
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مدعی در انگلس��تان باید ق��راری که منطبق با 
دعوایی شناخته شده باش��د تحصیل کند. این 
نظام با وجود اختیار قضات برای صدور قرارهای 
جدید بی عدالتی منجر می ش��د برخی اشخاص 
ابتدا ش��خصیت های بزرگ و سپس افراد عادی 
عادت به ارسال ش��کواییه به شاه کرده بودند و 
چون شاه شخصا ش��کواییه ها را مورد رسیدگی 
قرار نمی داد و آنه��ا را به مهردار ارجاع می کرد 
شکایت کنندگان به صورت مس��تقیم به مهردار 
که به عن��وان حافظ وجدان ش��اه اقدام می کرد 
متوس��ل می ش��دند؛ مهردار با احت��راز از قواعد 
حقوق��ی ب��ه اصل قدیم��ی رومی ک��ه برابر آن 
فرمانروا مقید به قانون نیست توسل می جست، 
مهردار با دادن نوشته ای به مدعی به وی امکان 

رجوع به دادگاه را می داد. 
بدین س��ان مهردار به مدعی ک��ه ممکن بود 
نتواند به تحصیل قرار مقدماتی برای طرح دعوا 
درمحکمه کامن ال موفق ش��ود امکان می داد تا 

در محضر وی اقامه کند. 
ب��رای مث��ال در ص��ورت ع��دم ایف��ای تعهد 
تنها ضمان��ت اجرایی که کامن ال می ش��ناخت 
محکومیت متعهد علیه پرداخت خس��ارت بود. 
در حال��ی ک��ه در برخی م��وارد ضمانت اجرای 
متناس��ب تری امکان دارد و آن اجبار متعهد به 
اجرای عینی مورد تعهد خویش اس��ت. کامن ال 
این اجبار را مجاز نمی دانست و افراد با مراجعه 
به مهردار محکومیت متعه��د را به ایفای تعهد 
خویش تحصیل می کردن��د و این همان اجرای 
عینی تعهد اس��ت ضمان��ت اجرایی که کامن ال 
با آن آش��نا نبوده اس��ت، بدین سان انصاف در 
کنار کام��ن ال به وجود آمد مهردار امکان اقامه 

دعوا را در مواردی که کامن ال مجاز نمی دانست 
ی��ا امکان اخب��ار را در م��واردی ک��ه کامن ال 
نمی توانس��ت اج��ازه ده��د فراهم می س��اخت. 
بدی��ن روی به موازات کام��ن ال قواعد تازه ای به 
ن��ام قواعد انصاف و ضمان��ت اجراهای جدیدی 
موسوم به ضمانت اجراهای انصاف به وجود آمد 
تا این زمان انصاف در حاش��یه کامن ال و بدون 
برخورد با آن توس��عه می یافت. انصاف کامن ال 
را تکمی��ل و حتی اعم��ال آن را تامین می کرد، 
البته با بهره گیری از روش هایی که با روش های 
کامن ال متفاوت بود اما طولی نکشید که مهردار 
ارب��اب رجوع محاکم کامن ال را به ویژه با تهدید 
به حب��س مجبور ب��ه تعدیل حقوق مکتس��ب 

از محاک��م مزبور ک��رد و بدین س��ان انصاف به 
مب��ارزه ای علیه کامن ال برخاس��ت مبارزه آنها 
اس��توارت ها  س��لطنت  دوران  در  به خص��وص 
به شدت گرایید و در سال 1616 منجر به صدور 
فرمانی ش��د که در آن ج��ک اول اصلی را مقرر 
داشت که به موجب آن در موارد تعارض انصاف 

و کامن ال غلبه با انصاف بود. 
اصل س��ابقه الزم االتباع که در محاکم کامن 
ال پذیرفت��ه ش��ده بود م��دت زمان��ی مدید در 
محاکم انصاف ناشناخته ماند. لرد مهردار اعتقاد 
داش��ت که وجدانیات همواره در معرض ارزیابی 
مجدد اس��ت و ش��خص می تواند امروز بیش از 
چند س��ال قبل متوقع باشد، از این رو نمی توان 

مدعی التزام مهردار به آرای انصافی که س��ابقا 
صادر کرده اس��ت، ش��د. تا پایان ق��رن نوزدهم 
رأی انصاف��ی ک��ه منحصرا و از لح��اظ حقوقی 
بر س��ابقه استوار باش��د یافت نمی شد. با وجود 
این محاک��م انصاف نیز در براب��ر نیازی که هر 
هیات به پی��روی از منطق خویش و هماهنگی 
در آرای قضای��ی خ��ود دارد حس��اس بودند، از 
ای��ن رو به نحوی کامال طبیع��ی محاکم انصاف 
راه حل هایی مشابه راه حل های سابق خود اتخاذ 
 می کردند اما هیچ گونه اجباری در این خصوص 
وجود نداشت. ش��کل گیری رویه انصاف مشابه 
ش��کل گیری رویه قضایی فرانس��ه یا آلمان در 
روزگار کنونی اس��ت با وجود این محاکم انصاف 
به س��رعت با رس��می مش��ابه با رس��م محاکم 
کامن ال مواجه شدند. رس��م گزارش که مطابق 
آن متخصصان حق��وق رویه قضایی آرای صادر 
شده از س��وی قضات انصاف را در مجالت نقل 
می کردن��د و از آن زمان ک��ه دیگر آرای قضات 
انصاف برای عموم ناش��ناخته نب��ود و از طریق 
مجموع گزارش های��ی قضایی به آگاهی همگان 
رسید شرایط قبلی اعمال احتمالی اصل و اعتبار 
سابقه فراهم گش��ت. اصالحات 1875- 1873 
با اس��تفاده از قوانین آیین دادرسی دادگاه های 
عالی مختلفی را که حوادث تاریخی و سیاس��ی 
و گاه نیز تسهیالت عملی در انگلستان به وجود 
آورده بود در دادگاهی واحد مجتمع س��اخت و 
به ویژه وظیفه اجرای همزمان کامن ال و انصاف 
را ب��ه دادگاه عالی کنونی واگذار کرد. اصالحات 
به وجود آمده به وس��یله قانون محاکم در سال 
1971 نی��ز در نظ��ام م��ورد نظر ما )فرانس��ه( 

تغییری نداده است. 
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وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع
تحلیل نظریه اشاعه و مالکیت مشاع 

پیش از ورود در اصل بحث، شرکت و اشاعه را در حقوق 
مدنی ایران مورد تحلیل قرار می دهیم زیرا این تحلیل در 
بررس��ی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکا 

در مال مشترک ضرورت دارد. 
م��اده 571 قانون مدنی ش��رکت را بدین ش��رح تعریف 
می کند: »شرکت عبارت اس��ت از اجتماع حقوق مالکین 

متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.« 
مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در 
شیئی واحد جمع می شود. واضح است که مقصود از حقوق 
مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است؛ یعنی چند نفر 
در آن واحد مالک یک ش��یئی هستند. اجتماع حقوق در 
یک ش��یئی به دو صورت قابل تصور است. صورت اول آن 
اس��ت که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از 
یک شیئی باشند، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور 
باش��ند به نحوی که هر یک از ایش��ان مالکیت قس��مت 
مش��خصی از آن را دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق 
مالکیت ش��رکت نخواهد بود، زیرا درست است که موضوع 
مالکیت همه ش��رکا، عرفاً، شیئی واحد محسوب می شود، 
ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزای 
آن ش��یئی واحد مالکیت دارن��د و ملک هر یک از دیگری 

جدا است. 
صورت دوم، آن اس��ت که موض��وع مالکیت هیچ یک از 
مالکان شیئی واحد، مشخص نباشد به طوری که هر جزیی 
از اجزای شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر 
یک از ایش��ان باش��د. این صورت از مالکیت را دراصطالح 

اشاعه می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود. 

ماده 571 قانون مدنی با تعبیر »به نحو اش��اعه« صورت 
اول اجتم��اع حقوق مالکین متعدد را در ش��یئی واحد از 

قلمرو تعریف، خارج کرده است. 
با دق��ت در عبارت این ماده به نظر می رس��د که اصوال 
نیازی به ذکر قید »اش��اعه« نیس��ت و عب��ارت »اجتماع 
حقوق مالکین متعدد در ش��یئی واحد« به خوبی می تواند 
ماهیت ش��رکت و اشاعه را بیان کند، زیرا هنگامی اجتماع 
مالکیت های متعدد در ش��یئی واحد، قابل تصور است که 
موضوع مالکیت آنها مش��خص نباش��د، چون در غیر این 
صورت متعلق حق مالکیت همه شرکا یک شیئی نیست، 
بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیای متعدد است 

که عرفا اجزای یک شیئی را تشکیل می دهند. 
ب��ا توجه ب��ه تعریف و توضیح باال در هر ج��زء از اجزای 
مال مشاع، مالکیت های اش��خاص متعدد ثابت می شود و 

هیچ جزیی، هر چند بسیار کوچک را نمی توان تصور کرد 
که به یکی از ش��رکا تعلق داشته باش��د و شرکای دیگر را 
در آن حقی نباش��د. باید توجه داشت که منظور از اشاعه 
آن نیس��ت که هر یک از ش��رکا مالک اجزایی  هستند که 
مشخص نیست و پس از افراز، اجزای ملک هر یک از آنها 
معین و مش��خص می ش��ود بلکه مقصود این است که هر 
یک از ش��رکا در هر یک از اجزای مال مشاع مالکیت دارد، 
منتها مالکیت ش��رکای دیگر هم در آن اجزای ثابت است. 
با در نظر گرفتن آنچه گذش��ت در می یابیم که ش��رکت و 
اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. 
همان طور که می دانیم یک��ی از خصایص »حق مالکیت« 
انحص��اری بودن آن و انحصاری ب��ودن اختیارات مالک در 

موضوع مالکیت است. 
ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع 

هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این 
صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص 
حقوق��ی از نظر احکام تفاوت دارد. م��اده 30 قانون مدنی 
مقرر می دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه 
گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء 

کرده باشد. 
چنانچ��ه خواهیم دی��د اختیارات مذک��ور در این ماده، 
به صورت مطلق نس��بت به مالک مال مش��اع قابل تحقق 

نیست. 
پس از این مقدمه به بررس��ی وضعیت حقوقی تصرفات 

شریک در مال مشاع می پردازیم. 
1-  تصرفات حقوقی 

منظور از تصرفات حقوقی انجام معامالت نسبت به مال 
مشاع اس��ت. این معامالت ممکن است به دو صورت واقع 

شود: 
1-1-  تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود� هر 
یک از شرکا می تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود 
هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رس��اند، خواه این تصرف 
ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع یا ناقل منفعت باشد، 
مانند اجاره-  که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم 
مشاع ش��ریک موجر می شود گر چه اس��تیفاء منفعت از 
عین مس��تاجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن ش��رکا 
دیگر خواهد بود-  نیز ممکن اس��ت که تصرف مورد بحث 
غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً 
با تصرفات مادی در مال مش��اع مالزمه ندارد چنانچه این 
قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، 
صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو ماده 583 قانون مقرر 
می دارد: »هر یک از ش��رکا می تواند بدون رضایت شرکای 
دیگر، س��هم خود را جزئی یا کلی به شخص ثالثی منتقل 

دکتر مهدی شهیدی 
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کند.« برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم 
ش��ریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد 
انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص 
متعدد، س��بب کثرت شرکا می ش��ود مانع از اعتبار انتقال 
مذکور نخواهد بود، زیرا طبق قاعده کلی هر مالکی می تواند 
در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رس��اند و ملک یاد 
ش��ده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر 
آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد. اما در مسئله مورد 

بحث ما منع قانونی وجود ندارد. 
1-2-  تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا-  طبق ماده 
581 قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه 
تصرف در اموال دیگران است فضولی است و بنابراین تابع 

اجازه بعدی آنها خواهد بود. 
ماده 581: »تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون 
اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات 

معامالت فضولی خواهد بود.« 
ه��ر چند عبارت م��اده 581 اط��الق دارد ولی به قرینه 
مواد دیگر به خوبی معلوم می ش��ود که اوال: برخالف ماده 
582 منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه 
تصرف مادی و ثانیاً: عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص 
به تصرف در س��هام سایر ش��رکا دارد واال تصرف حقوقی 
ش��ریک در س��هم خود همان طور که قبال اشاره شد طبق 

ماده 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر است. 
2-  تصرفات مادی 

تصرفات مادی ممکن اس��ت به منظور اجرای یک عمل 
حقوقی تشکیل یافته، انجام شود یا آنکه هیچگونه ارتباطی 
ب��ا تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداش��ته باش��د و نیز 
ممکن اس��ت بدون اذن شرکای دیگر به عمل آید یا با اذن 
ایش��ان انجام ش��ود. این بحث در دو قس��مت به شرح زیر 

بررسی می شود: 
2-1-   تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر-  هیچ یک از 
ش��رکا، قانوناً نمی تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع 
تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای 
یک عمل حقوقی باش��د-  مانند آنکه شریک سهم خود را 

از مال مش��اع به دیگری اجاره دهد و آن را برای اس��تفاده 
مستاجر به وی تسلیم کند-  یا آنکه تصرف مادی ارتباطی 
با عمل حقوقی نداشته باشد-  مانند آنکه شریک بدون اذن 
سایر شرکا در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در 

خانه مشاع سکنی گزیند. 
عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکای 
دیگر، عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز 
باید بر عدم جواز تصرف مادی ش��ریک بدون اذن شرکای 

دیگر اظهار نظر کرد زیرا: 
اوال-  از جه��ت مقررات قانون مدن��ی، هر چند در فصل 
مربوط به ش��رکت ماده ای نمی ت��وان یافت که این تصرف 
را صریحاً منع کرده باش��د، ولی عدم ج��واز را می توان به 
طور ظهوری از مفهوم پاره ای مواد مذکور دراین فصل نظیر 
م��اده 579 قانون مدنی-  و به طور صری��ح از مواد دیگری 
که درس��ایر فصول قان��ون مدنی آمده اس��ت-  نظیر ماده 
475-  به دس��ت آورد. مفهوم م��اده 579 اختیار هر یک از 
شرکای غیر ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی 
و استقاللی آنها نس��بت به اداره مال مشاع نفی می کند و 
ماده 475 قانون مدنی تسلیم عین مستاجره را به مستاجر، 

موقوف به اذن شریک می کند. 
ثانیاً: ازجهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز 
تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر قائل شد زیرا 
با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم می شود که 
در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیئی 
اس��تقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر ش��ریک در مال 
مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود او است 
اما این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر 
مالزمه دارد و مس��لم است که عدم جواز تصرف در حقوق 

دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد. 
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی 
شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمی ماند. با استفاده از 
این بحث می توان حکم این مسئله را یافت: هر گاه شریکی 
مثال س��هم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره 
دهد وخانه را بدون اذن شرکا جهت استفاده مستاجر به وی 

تسلیم کند، آیا شریک یا شرکای دیگر می توانند رفع تصرف 
و خلع ید مستاجر را از خانه مشاع درخواست کنند؟ پاره ای 
از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین اس��تدالل 
می کنند که نمی توان به درخواس��ت ش��ریکی که اذن در 
اجاره مال مشاع یا تصرف مستاجر را نداده است، مستاجر را 
محکوم به خلع ید نمود زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید 
مش��خص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستاجر 
خارج کرد و خلع ید مستاجر نسبت به سهم شریک خواهان 
مالزمه با خلع ید نس��بت به سهم ش��ریک موجر دارد. در 
نتیجه رفع تصرف مستاجر از سهم شریک خواهان امکان 
ندارد. این استدالل ضعیف به نظر می رسد زیرا با توجه به 
آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستاجر او در ملک 
مش��اع، بدون اذن ش��رکای دیگر غیر قانونی و بدون مجوز 
است و چنین تصرفی محترم نیست و بنابراین در خواست 
رفع تصرف مذکور قانونی اس��ت. در واقع خلع ید مستاجر 
از س��هم شریک خواهان غیر ممکن نیست و این امر با رفع 
تصرف غیر قانونی مستاجر از تمام ملک مشاع امکان دارد. 

همین حکم را می توان در موردی ثابت دانست که عقد 
اجاره با رضایت همه ش��رکا منعقد ش��ده است ولی رابطه 
اس��تیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نس��بت به 
بعضی از ش��رکا زایل می ش��ود-  مانند آنکه مستاجر عین 
مستاجره را در غیر مورد مذکور در اجاره و بر خالف اوضاع 
واحوال مس��تنبط اس��تعمال کند و با عدم امکان منع او، 
بعضی از ش��رکا با اس��تفاده از ماده 492 قانون مدنی، عقد 

اجاره را فسخ کنند. 
2-2-  تصرف مادی با اذن ش��رکای دیگر-  تصرف مادی 
با اذن شرکای دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است، ولی 
هر یک از شرکا می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع 
کند و از آن پس تصرف ش��ریک )سابقاً( مأذون غیر قانونی 
خواه��د بود. مگر آنکه اذن یا اس��قاط حق رجوع از آن، در 
ضمن عقد الزمی درج شده باشد. این مطلب نیازی به بحث 
ندارد، ولی در این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است: 
شریکی سهم خود را از خانه مشاع دیگری اجاره می دهد 
و شرکای دیگر طبق ماده 475 قانون مدنی به مستاجر اذن 

در تصرف در خانه را می دهند. 
اوال:  آیا شرکای دیگر می توانند از مستاجر بابت سهم خود 

اجرتی بگیرند؟ 
ثانیا:  اگر به استحقاق ایشان در مطالبه اجرت نظر بدهیم، 
آیا مورد اس��تحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین 
خواهد شد، یا آنکه اجرت  المثل، به نسبت مالکیت ایشان 

معین خواهد شد؟ 
ثالثا-  در صورت رجوع از اذن، آیا شرکا می توانند خلع ید 

مستاجر را در خواست کنند؟ 
در پاسخ این مسئله می توان گفت: 

اوال-  طبق ماده 337 قانون مدنی شرکا دیگر می توانند از 
مستاجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند، مگر 
آنکه ثابت شود قصد ایش��ان در اذن، تبرع بوده است. زیرا 
ص��رف اذن درتصرف داللت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد 
و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید 

عوض آن را به مالک بپردازد. 
ثانیا-  آنچه ش��رکا اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای 
اجرت المسمای مقرر بین شریک موجر و مستاجر تعیین 
نمی ش��ود، بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داش��ت که بر 
مبنای ارزش واقعی منافع مال مش��اع معین می شود، زیرا 
اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصرا بین شریک 
موجر و مس��تاجر منعقد شده است و ش��رکا دیگر در آن 

دخالتی نداشته اند. 
ثالثا-  با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات 
مس��تاجر در مال مش��اع، از جهت تصرف در ملک شرکا، 
غی��ر از موجر، مجوزی ندارد، درخواس��ت تخلیه و خلع ید 
مستاجر، قانونی و موجه است. خالصه آنکه مستاجر موظف 
خواهد بود عالوه بر پرداخت اجرت المسمای مقرر در عقد 
اجاره ای که با یکی از ش��رکا منعقد س��اخته است. اجرت 
المثل اس��تفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک 
از ش��رکا به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتی  که 
مستاجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد، 
می تواند خس��ارات وارده بر خود را در اثر این غرور از موجر 

مطالبه کند. 
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 اردبی�ل – خبرن�گار فرص�ت امروز- 
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از اجرای 
عملیات نش��ت یابی بیش از چهار هزار و 500 
هزار کیلومتر از ش��بکه و تاسیسات گازرسانی 
این اس��تان خبر داد. فیروز خدایی اضافه کرد: 
ای��ن مهم در ش��ش ماهه اول س��الجاری و با 
ت��الش متخصصان و کارکنان واحد بازرس��ی 
شرکت گاز استان اردبیل محقق شده است.وی 
کاهش هدر رفت گازطبیعي و ارتقای س��طح 

کیفي عملکرد تاسیس��ات گازرساني و کاهش 
آالینده هاي زیست محیطي را از اهداف مهم 
این طرح برش��مرد و تاکی��د کرد که عملیات 
نش��ت یابي با بهره گیري از تجهیزات روز دنیا 
به صورت م��داوم انجام مي ش��ود.مدیرعامل 
 ش��رکت گاز استان با اش��اره به تداوم عملیات 

نشت یابی در شبگه گاز اس��تان ادامه داد: هم 
اکنون عملیات نش��ت یابي در مقاطع مختلف 
زماني روزانه، هفتگي و ماهانه با بهره گیري از 
پرسنل آموزش دیده نشت یاب انجام می شود.

وی با اشاره به بازه زمانی کم عملیات نشت یابی 
در برخی مناطق استان تاکید کرد که با توجه 

به حساس��یت بحث ایمن��ي در مناطق داراي 
رانش زمین، عملیات نشت یابي در این مناطق 
در بازه هاي زماني کمتر و با حساسیت باال در 
حال انجام است.خدایی همچنین با بیان اینکه 
در این مدت بالغ بر 150 هزار انش��عاب نیز در 
 GPS سطح استان با استفاده از سامانه دقیق

مورد بازرس��ي فني قرار گرفته است، تصریح 
کرد: در همین راستا تعداد 258 ایستگاه تقلیل 
فش��ار گاز هم با در نظر گرفتن استانداردهاي 

موجود بررسي شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل؛

4500 هزار كیلومتر از شبکه و تاسیسات گازرسانی اردبیل نشت یابی شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از رشد 
98 درص��دی ترانزی��ت و 10 درص��دی صادرات 
محموله ه��ای نفتی در بزرگتری��ن بندر تجاری 
ایران طی نیمه نخس��ت س��ال ج��اری خبر داد.
به گ��زارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بن��ادر و دریان��وردی اس��تان هرمزگان، 
"ابراهی��م ایدنی" ضمن اع��الم این خبر گفت: در 

نیمه نخست سال جاری، در مجموع 31 میلیون و 
316 هزار و 899 تن کاالی نفتی و غیر نفتی در 
بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد 
که 19 میلیون تن آن مربوط به کاالهای غیرنفتی 
و 12 میلیون تن نیز به مواد نفتی اختصاص دارد.
وی افزود: طی ش��ش ماه اخیر، 567 هزار و 171 

تن ان��واع فرآورده های نفت��ی از طریق این بندر 
به کش��ورهای مختلف ترانزیت ش��د که افزایش 
98درصدی را در این زمینه شاهد بودیم.به گفته 
ایدن��ی، طی این مدت، 2 میلی��ون و 993 هزار و 
751 تن مواد نفتی به خارج از کش��ور صادر شد 
که 10 درصد بیشتر از سال گذشته است.مدیرکل 

بنادر و دریانوردی هرمزگان از واردات یک میلیون 
و 30 ه��زار و 143 تن انواع فرآورده های نفتی از 
طریق بندر خلیج فارس به داخل کشور و کابوتاژ 
7 میلیون و 387 هزار و 881 تن از اینگونه کاالها 
طی سال جاری خبر داد.ایدنی همچنین در بخش 
دیگری از س��خنان خود میزان صادرات کاالهای 

غیرنفتی در بزرگترین بندر تج��اری ایران را 10 
میلیون و 789 ه��زار و 430 تن عنوان کرد.مواد 
پتروشیمی، محصوالت کش��اورزی، مواد معدنی 
و صنعتی، فلزات، س��نگ آهن و صنایع دس��تی 
از جمل��ه کاالهای غیرنفتی صادراتی اس��ت. این 
کااله��ای غیرنفتی به کش��ورهای چی��ن، عراق، 
ام��ارات متحده عربی، افغانس��تان، ترکیه، هند و 

تایوان صادر شده است

31 میلیون تن انواع كاال در بندر شهید رجایی جابجا شد

بوش�هر- خبرن�گار فرصت ام�روز- طی 
مراسمی به مناس��بت گرامیداشت روز ایمنی و 
آتش نش��انی ، برترین های ش��رکت گاز استان 
بوشهر در حوزه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 

معرفی ش��دند.در این مراس��م که مدیر عامل ، 
معاونین وی و بسیاری دیگر از کارکنان شرکت 
حضور داشتند، کارکنان برتر HSE در بخشهای 
مختلف نظیر همکار برت��ر ، مهندس ناظر برتر، 
پیمان��کار برتر و ناحی��ه برتر م��ورد تقدیر قرار 
گرفتند.مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در 
این مراسم با تبریک روز ایمنی و آتش نشانی به 
تالشگران این عرصه ، اظهار داشت : باید همواره 
به خاطر داشت که سه مقوله بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست اثرات هم افزایی بر یکدیگر دارند 
و اثر همزم��ان آنها در به��ره وری کار به مراتب 
بیشتر و گسترده تر می گردد.مهندس غالم عباس 
حسینی در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب واحد 
HSE این شرکت افزود: خوشبختانه شرکت گاز 
استان بوشهر در بسیاری از حوزه های عملکردی 
HSE فعالیت ها و اقدامات ارزنده ای انجام داده 
و طی سالیان اخیر، همواره روند رو به رشدی را 
در پیش گرفته است.وی درهمین ارتباط تصریح 

ک��رد: برگزاری رزمایش ه��ای مختلف ، کاهش 
ح��وادث، برگزاری دوره های آموزش��ی ، صدور 
پرمی��ت و ... از جمله م��واردی بوده که با تالش 
کلیه کارکنان ، به بهترین نحو ممکن محقق شده 
است.ایش��ان همچنین با اشاره به بحث حوادث 
مشترکین یاد آور شد: شرکت گاز استان بوشهر 
در این مقوله نیز  اقدامات گسترده ای را در سطح 
اس��تان انجام داده است که از آن جمله می توان 
به ارائه آموزش های مصرف ایمن و بهینه گاز در 

مدارس و نیز ارائه ن��کات مرتبط با آموزش های 
ایمنی از طریق صداوس��یمای مرکز بوش��هر با 
همکاری روابط عمومی این شرکت اشاره نمود.
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در بخشی 
دیگر از س��خنان خود با اشاره به موضوع توسعه 
پایدار نیز ، یادآور ش��د: الزم است که در جریان 
توس��عه اقتصادی، به منظور دستیابی به توسعه 
پایدار و سالم، میان سالمتی و بهداشت حرفه ای 
تعادل ایجاد ش��ود و ای��ن امر در کنار اهمیت به 
موضوعات زیس��ت محیطی، بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد. 

معرفی و تقدیر از برترین های HSE شركت گاز استان بوشهر 

تبریز- خبرن�گار فرصت ام�روز- با 
حض��ور سرکنس��ول ای��ران در جمه��وری 
خودمخت��ار نخج��وان نشس��ت هماهنگی 
حضور هیات تجاری اقتصادی منطقه ارس 
ب��ا وزرای جمه��وری خودمخت��ار نخجوان 
برگ��زار ش��د.به گ��زارش اداره کل رواب��ط 
عموم��ی و امور بین الملل س��ازمان منطقه 
آزاد ارس، ب��ا هدف توس��عه همکاری های 

دوجانب��ه اقتص��ادی و تج��اری و با حضور 
منص��ور آی��رم، جلس��ه هماهنگ��ی هیات 
از  ارس  آزاد  اقتص��ادی منطق��ه  تج��اری 
جمهوری خودمختار نخجوان برگزار ش��د. 
آیرم سرکنس��ول ای��ران در نخجوان ضمن 

تاکی��د بر ضرورت توس��عه هم��کاری های 
تجاری بی��ن ارس و نخجوان گفت: ارس و 
نخجوان ه��ر دو از توانمندی ها و ظرفیت 
های وی��ژه ای در حوزه اقتص��اد و  تجارت 
برخوردار هس��تند که تجار و هلدینگ های 

فع��ال ه��ر دو ط��رف م��ی توانن��د از این 
پتانسیل ها به نحو مطلوب استفاده کنند. 

وی با بی��ان اینکه سرکنس��ول ایران در 
نخجوان برای توس��عه رواب��ط اقتصادی با 
صاحب��ان صنای��ع و س��رمایه گذاران آماده 

هرگونه همکاری اس��ت اف��زود: از هر گونه 
ایده عملی که باعث ارتقای روابط اقتصادی 
ارس و نخجوان باش��د استقبال می کنیم و 
حضور این هیات نیز در همین راستاس��ت. 
وی گفت: برای توس��عه صادرات و حمایت 
از تجار ایرانی و همچنین گس��ترش روابط 
اقتصادی ارس و نخجوان در تالش هستیم 

تا موانع موجود بررسی و رفع شود. 

سرکنسول ایران در نخجوان خبر داد 

سفر رسمی هیات اقتصادی تجاری ارس به جمهوری خود مختار نخجوان

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیر عامل و جمعي از کارکنان ش��رکت مخابرات اس��تان لرستان، مراسم اهداي 
جوایز برندگان جشنواره زمستاني همراه اول در محل سالن اجتماعات بانک صادرات برگزار شد."هومان محمودي" با بیان این که هزار 
و 820 کیلومتر فیبر نوري ش��هري و بین ش��هري در لرستان وجود دارد، اظهار داشت: از این طریق 2 هزار و 530 روستا در لرستان 
داراي ارتباط مي ش��ود که 2 هزار و 292 روس��تا نیز داراي تلفن خانگي هستند.وي با اشاره به این که از ابتداي سال تاکنون 7 هزار 
پورت دیتا در لرستان دایر شده است، افزود: طبق برنامه شرکت نیز تا پایان سال نیز 42 هزار پورت اینترنت پر سرعت به مشترکان 
واگذار مي گردد.مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در بخش دیگري از سخنان خود از ورود تجهیزات دیتا به مبلغ 45 میلیارد 
ریال در سال جاري خبر داد و گفت: خرید این تجهیزات به منظور حل مشکالت و ارتقاي شبکه دیتا صورت گرفته است.محمودي 
همچنین از نصب و راه اندازي 10 س��ایت 3G در س��ال 94 خبر داد و افزود: اجراي فیبر 49 سایت همراه به منظور بهبود کیفیت و 
توسعه شبکه 3G به اتمام رسیده است.وي تصریح کرد: لرستان داراي 99.2 درصد پوشش جاده اي و 99.7 درصد پوشش شهري 
مخابرات است.در ادامه جلسه مهندس شمسي فر عضو هیات مدیره شرکت گفت: جشنواره زمستاني همراه اول در سال گذشته با 
هدف فعال سازي سیم کارتهاي دائمي و اعتباري همراه اول، تشویق مشتریان به پرداخت بدهي معوقه خود در استان لرستان برگزار 

شد و با انجام مراسم قرعه کشي این جشنواره ،در نهایت برندگان خوش شانس این جشنواره مشخص شدند.

مراسم اهداي جوایز برندگان جشنواره زمستاني همراه اول در استان لرستان
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- تعداد 12 نفر از کتابخوانان برترشرکت برق منطقه ای خوزستان طی مراسمی با 
اهدای لوح تقدیر و هدیه  موردتجلیل قرار گرفتند .معاون منابع انسانی این شرکت دراین مراسم گفت : برای اولین بار 
نشستی  با  هدف اشاعه و ترویج فرهنگ مفید کتابخوانی و مطالعه و همچنین تقدیر از فعاالن برترکتابخوان شرکت برق 
منطقه ای خوزستان تشکیل گردیده و امیدواریم این اقدام آغازی باشد برای گسترش هر چه بیشتر فرهنگ کتابخوانی 
و در آینده با برنامه ریزی های مناسب بتوانیم در راستای بهبود این  فرهنگ در جامعه گام برداشته و در سال های بعد 
نیز شاهد برگزاری این گونه نشست ها در سطح گسترده تری باشیم .کیوان خورسند افزود: در کنار دیگر فعالیتهای 
تخصصی صنعت برق در این شرکت یکی از کارهای خوبی که در کتابخانه و مرکز اطالع رسانی  این شرکت از سال 93  
انجام شده معرفی "همکار کتابدار" در معاونت ها و واحدها بوده که وظیفه این  افراد مدیریت و برنامه ریزی به منظور 
جذب و عالقه مندی بیشتر کارکنان واحدها به مطالعه وکتابخوانی می باشد. وی ادامه داد: پیشرفت های که در چند 
سال اخیر در حوزه تکنولوژی های ارتباطی بوجود آمده خوشبختانه کتاب و کتابخوانی توانسته است جایگاه خود را 
دراین میان حفظ کند. همچنین دراین جلسه از علی اکبر عزیزی، رییس گروه  اطالع رسانی و کتابخانه  این شرکت 

که به درجه بازنشستگی نایل شده، به پاس 30 سال خدمت تجلیل به عمل آمد.

كتابخوانان برتر شركت برق منطقه ای خوزستان تجلیل شدند 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طی جلسه ای که در محل دفتر معاونت امداد و نجات جمعیت هالل احمر گلستان با حضور 
معاون امور جوانان،معاون داوطلبان،معاون درمان و توانبخشی،معاون آموزش،مسئول امور روستایی و همچنین کارشناسان مربوطه برگزار 
گردید،چگونگی بهینه سازی برنامه ها و فعالیت های جمعیت هالل احمر استان گلستان در امر آماده سازی جوامع روستایی را مورد 
بحث و بررسی قرار دادند.حسین بیکی مسئول امور روستایی هالل احمر گلستان گفت : باتوجه به اینکه 60% ازجمعیت خانوارهای استان 
گلستان ساکن روستا بوده و همچنین میزان قابل توجهی از این روستا ها در نقاط حادثه خیز قرار دارند،لزوم آماده سازی این جوامع امری 
بدیهی است.لذا با تاکیدات مدیر عامل جمعیت هالل احمر گلستان ،توانمند سازی این جوامع در مقابل حوادث وسوانح در دستور کار 
جدی جمعیت استان می باشد.بیکی افزود : در حال حاضر جمعیت هالل احمر گلستان با سازماندهی بیش از 150 تیم امداد و نجات،63 
خانه داوطلب،63 کانون جوانان در روستاهای 10 شهرستان استان نیاز به برنامه هایی اثر بخش در حوزه اطالع رسانی،جذب،آموزش 
وتوانمند سازی مردم روستاها دارد،لذا بر این اساس، رسیدن به مدلی مطمئن و اثر بخش در نحوه انتخاب روستاهای مورد هدف،اصالح 
فرآیند فعالیت جمعیت در روستاها و برنامه هایی برای تعامل بهتر با دیگر تشکلهای مردمی در روستا و همچنین تدوین برنامه جامع 

فعالیتهای روستایی از اهداف کمیته معاونین جمعیت هالل احمر استان گلستان در امور روستایی استان گلستان است.

تشکیل كانونهای روستایی در دستور كار جدی هالل احمر استان گلستان
اراک- خبرنگار فرصت امروز- با هماهنگی صورت گرفته، آتش نش��انان شهرک ها و نواحی صنعتي استان 
مرکزی به مدت دو روز دوره های تخصصی آتش نشانی را فرا گرفتند.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان مرکزی، مهندس مرتضایی، مدیر محیطزیست، ایمنی و بهداشت شرکت با اعالم این خبر گفت: 
در این دوره ها که به صورت تئوری و عملی و در 14 ایس��تگاه آتش نش��انی ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان 
برگزار شد، 65 نفر از نیرو های آتش نشان دوره های تخصص را فرا گرفتند. وی افزود : امسال تا کنون نزدیک 
به 20 عملیات  اطفای حریق توس��ط آتش نش��انان ش��هرکها و نواحی صنعتی اس��تان مرک��زی صورت گرفته 
اس��ت.گفتنی است مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اس��تان مرکزی نیز از تمامی ایستگاه های آتش نشانی 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان بازدید و بر آموزش مستمر پرسنل  این ایستگاه ها تاکید کرد.آقای آمره در 
این بازدید ها ضمن دستور بر آموزش به موقع و تخصصی تمامی نیروهای آتش نشان گفت : با توجه به احتمال 
وقوع خطر آتش س��وزی در واحدها و ش��هرک های صنعتی ، تمامی ایستگاه ها باید ضمن تکمیل تجهیزات و به 

روز رسانی خود توانایی واکنش سریع و به موقع در شرایط اضطراری را داشته باشند.

آتش نشانان شهرک های صنعتی استان مركزی دوره های تخصصی آتش نشانی را فرا گرفتند

ایالم- خبرن�گار فرصت امروز- ش��یرزادی، معاون 
منابع انسانی دادگستری و سرپرست شوراهای حل اختالف 
استان از ش��عب مختلف شورای حل اختالف ایالم بازدید 
کرد. در این بازدید چند ساعته که کمالی راد، مدیر روابط 
عمومی ش��وراهای حل اخت��الف وی را همراهی می کرد 
از ش��عب مختلف بازدید و نحوه رسیدگی به پرونده های 

کیفری و حقوقی ، نحوه ثبت درخواست ها و دادخواست ها 
در سیستم cms، نحوه تعیین اوقات رسیدگی ، چگونگی 
دعوت از طرفین برای حضور در جلس��ات ش��ورا ، اجرای 
احکام و ... مورد بررسی قرار گرفت و نواقص موجود گوشزد 

و راهنمای��ی های الزم جهت بهتر انج��ام گرفتن امور به 
اعضای ارائه شد.ش��یرزادی ه��دف از این برنامه را دیدار با 
اعضای شوراهای حل اختالف  و ارزیابی عملکرد آنان بیان 
ک��رد و گفت : جهت تقدیر و تش��کر از اعضای ش��وراها و 

نحوه عملکرد این دوستان به طور مرتب از شوراهای حل 
اختالف در مرکز استان و شهرستان ها بازدید به عمل می 
آید و البته در اثنای بررسی عملکرد اعضا و کارکنان محترم 
شوراها تالش می شود تا با ارایه راهکارها،اجرای دوره های 
اموزشی ودیگر طرق عملی نواقص موجود رفع و با ارتقای 
مهارت آنان، زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم مهیا شود. 

بازدید سرپرست شوراهای حل اختالف استان ایالم
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