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گشت و گذار در هوای سرد زمستان

باغ پرندگان؛ تجربه پرواز  در دل شهرهای بزرگ

میزان بار مسافری در هر پرواز بسته به 
مدت پـرواز، داخلی و خارجی بودن آن 
و همچنیـن نوع خطـوط هوایی متغیر 
است. میزان بار مجاز هر مسافر در بلیت 

او صریحاً در قسـمت وزن بار )thgiew egaggab( ذكر شده 
است. الزم به ذكر است وزن هر بسته یا چمدان شما نباید بیش 
از 03 كیلوگرم باشد، چرا كه بر اساس قوانین بین المللی حمل 
بسـته های بیش از این وزن برای سالمتی كارگران فرودگاه ها 
مضر بـوده و خطـوط هوایی مجاز بـه پذیرش آنها نیسـتند. 
همچنین بسـته های بزرگ تر از حجم معمول باید در بخش بار 

غیر متعارف...

بیابان بـه معنـای واقعی كلمـه، مفهوم 
واژه رها شـده را به یاد مـی آورد، جایی 
كـه وجـود می پوسـد و در وزش باد گم 
می شـود. در روز آسـمان یـک رنـگ 

آبی را در آغوش می كشـد و شـب ها پتویی هزاران سـتاره ای 
بر سـر می كشـد و الالیی اش صدای سـحرآمیز تکان خوردن 
ماسه هاست. بیابان همواره با نوعی حس رهایی از همه چیز تا 
مرز پوچی در هم آمیخته است و گاهی سخت است تصور كنیم 

چه چیز واقعی است و چه خیالی؟...

 قوانین و مقررات بار
 در سفرهای هوایی
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بیابان؛ بهشت و جهنمی جذاب 
برای گردشگران 
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میراث فرهنگی،  س��ازمان  میراث فرهنگ��ی  مع��اون 
صنایع دستی و گردشگری گفت: ارسال پرونده بیابان 
ل��وت و قنات های ایرانی برای ثبت در یونس��کو نتیجه 
تعامل و همس��ویی دستگاه ها و استان های مختلف در 

دولت تدبیر و امید است. 
محمدحس��ن طالبیان روز چهارش��نبه در هفتمین 
همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری های 
سراس��ر کش��ور در یزد افزود: پرونده های بیابان لوت و 
قنات های ایران امسال به یونسکو ارسال شده و تیر ماه 
س��ال آینده برای ثبت در میراث جهانی مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
وی ادام��ه داد: پی��ش از این بیابان لوت برای ما یک 
تهدید بود اما اکنون در حال تبدیل شدن به یک فرصت 
عظیم گردشگری در کش��ور است به طوری که پرونده 
آن بین اس��تان های کرمان، سیس��تان و بلوچستان و 
خراس��ان جنوبی با تعامل مردم و دستگاه های مختلف 
از جمله محیط زیس��ت، منابع طبیع��ی، وزارت نیرو و 

کشور برای ارسال به یونسکو آماده شد. 
این مس��ئول خاطرنش��ان کرد: کویر ایران عالوه بر 
اینکه می تواند ی��ک پدیده در میراث فرهنگی باش��د، 
می تواند به عنوان میراث اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد. 
وی با اشاره به 40 هزار رشته قنات موجود در کشور 
اضاف��ه کرد: آماده س��ازی پرونده 11 قن��ات ایرانی در 
هفت استان از جمله قنات زارچ یزد طوالنی ترین قنات 
جه��ان به ط��ول 82 کیلومتر و قنات قصب��ه گناباد با 
قدمت 2 هزار و 600 سال برای طرح در میراث جهانی 
با تعامل و هماهنگی دس��تگاه ها و استان های مختلف 

کشور محقق شد. 
معاون سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: کشورمان 
دارای تن��وع جغرافیایی و می��راث ملموس و ناملموس 
فوق الع��اده ای اس��ت و وظیف��ه داریم از ای��ن میراث 

حفاظت کرده و بهره ببریم. 
طالبیان با اش��اره به موضوع بح��ران آب گفت: باید 
از تجربه های گذش��ته مانند قنات بهره ببریم و اکنون 
با همبس��تگی بین استان های کشور به این مهم توجه 

می شود. 
ب��ا  داد:  ادام��ه  وی 
وج��ود مش��کالت مالی 
همس��ویی  کش��ور،  در 
مطلوبی بین اس��تان ها، 
و  ش��هری  مدیری��ت 
م��ردم ایج��اد ش��ده و 
دنبال  به  دستاوردهایی 
داش��ته اس��ت ک��ه ب��ا 
در  نیز  مردم  معیش��ت 

ارتباط است. 
گف��ت:  طالبی��ان 
امور  هماهنگی  معاونان 
عمران��ی اس��تانداری ها 

به عنوان رئیسان کمیسیون ماده پنج در استان ها نقش 
مهمی در جریان س��ازی حافظت از بافت های تاریخی 

توسط مردم دارند. 
معاون س��ازمان میراث فرهنگی با اش��اره به مغفول 

ماندن برخی آثار تاریخی 
حمام ه��ای  جمل��ه  از 
گذشته  در  افزود:  سنتی 
تالش ش��د تا ب��ا تغییر 
از  ای��ن حمام ها  کاربری 
به عن��وان زورخانه  آنه��ا 
اس��تفاده  رس��توران  و 
ش��ود اما اکنون در صدد 
استفاده از این حمام ها با 
همان کاربری حمام های 

سنتی هستیم. 
وی با اشاره به حمایت 
س��ازمان  مش��ارکت  و 
ب��رای  میراث فرهنگ��ی 
بازسازی حمام های سنتی ادامه داد: این سازمان نیمی 
از هزینه بازسازی و تبدیل حمام های قدیمی به سنتی 
را تأمین می کند، چرا که این اقدام در جذب گردشگر 

نیز مؤثر است. 

طالبیان با بیان اینکه یزد جزو نخس��تین مقصدهای 
گردش��گران ورودی به کش��ورمان به ش��مار می رود، 
خاطرنش��ان کرد: در اس��تان یزد به باف��ت تاریخی و 
پذیرایی مطلوب از گردش��گران توج��ه خوبی صورت 

گرفته است. 

حفاظت از آثار تاریخی با كمک مردم 
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی نیز 
در ای��ن همایش گفت: حفاظت از آثار و اماکن تاریخی 
با کمک مردم و سازمان های غیردولتی محقق می شود. 
پیروز حناچی اظهار کرد: مدیریت نامناس��ب درآمد 
ف��راوان حاصل از فروش نفت به عن��وان ثروت ملی در 
دولت قبل مشکالتی را برای کشورمان به وجود آورد. 

وی اف��زود: حتی اگر تحریم های ظالمانه رفع ش��ود 
مشخص نیست تا چه زمانی کشور به وضعیت مناسب 

و پایدار خود باز خواهد گشت. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تالش امارات 
عرب��ی متحده برای معرفی بادگی��ر به عنوان نماد ملی 
افزود: در این کشور سرمایه گذاری زیادی برای توسعه 
شهری انجام ش��ده و اکنون بدنبال هویت سازی برای 

خود هستند. 
وی خاطرنشان کرد: بافت تاریخی و میراث فرهنگی 
اس��تان یزد با توجه به پیوستگی و سازه های خشتی و 

گلی آن در جهان منحصر به فرد است. 
حناچی با اش��اره به آثار مطل��وب ثبت جهانی بافت 
تاریخ��ی ادامه داد: درصورتی ک��ه بافت تاریخی یزد به 
ثبت جهانی برس��د نظارت بر ای��ن بافت افزایش یافته 
و دخ��ل و تصرف در این می��راث قانونمند و نظام مند 

خواهد شد. 
هماهنگ��ی  ام��ور  معاون��ان  همای��ش  هفتمی��ن 
استانداری های کش��ور روز چهارشنبه با حضور معاون 
امور عمرانی وزیرکش��ور، معاون شهرسازی و معماری 
وزی��ر راه و شهرس��ازی و مع��اون می��راث س��ازمان 
میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری در هتل 

ارگ یزد آغاز به کار کرد. 

معاون سازمان میراث فرهنگی:

ارسال پرونده قنات های ایرانی برای ثبت جهانی نتیجه همسویی دستگاه هاست

 واگذاری بناهای تاریخی طی 2 ماه برابر
 با 10 سال گذشته بود

مدیرعام��ل صن��دوق حفظ و احی��ا و بهره برداری 
از اماک��ن تاریخ��ی، با اش��اره ب��ه اهتمام س��ازمان 
میراث فرهنگی در تس��ریع رون��د قانونی واگذاری ها 
گفت: طی 2 ماه گذش��ته 16 بن��ای تاریخی واگذار 
ش��ده، این در حالی اس��ت که در 10 سال گذشته 

فقط 15 بنا واگذار شده بود. 
محمدرض��ا پوینده در بازدید از بیس��ت و یکمین 
نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داش��ت: پیش��تر 31 بن��ای تاریخی را به 
مزایده گذاش��ته بودیم و در ماه ه��ای آینده نیز این 

روند ادامه خواهد داشت. 
وی گفت: برای اینکه در این مس��یر موفق باشیم؛ 
س��عی در افزایش ظرفیت اطالع رس��انی در رسانه ها 
داریم تا این بناهای تاریخی به خوبی معرفی شوند. 
مدیرعام��ل صندوق حفظ، احی��ا و بهره برداری از 
اماکن تاریخی افزود: برای تسریع در روند کار سعی 
کردی��م فرآیندهای ارزیاب��ی، توانمندی مالی و فنی 
س��رمایه گذاران را اصالح کنیم تا آنان با مش��کالت 

مواجه نشوند. 
وی ادام��ه داد: همچنین قرارداده��ای حقوقی را 
متن��وع کردیم ت��ا صندوق به برخ��ی از بناهایی که 
در جوامع محلی مقصد گردش��گران نیست و هزینه 

زیادی برای مرمت نیاز دارند؛ کمک کند. 
پوینده خاطرنشان کرد: واگذاری برخی از بناهای 
دیگر در مقاصد گردشگری همچون اصفهان، شیراز، 

تبریز، مشهد و غیره به سهولت انجام می شود. 
وی گفت: صندوق حف��ظ و احیا و بهره برداری از 
اماکن تاریخی با اخذ مجوز از دولت و هیأت وزیران، 

اجازه واگذاری 269 بنای تاریخی را دارد. 
پوینده افزود: طی س��ال های گذشته اطالع رسانی 
مناس��ب و مطلوبی ب��رای واگذاری ها نش��ده بود و 
همین امر یکی از آس��یب هایی اس��ت ک��ه در روند 

واگذاری ها شاهد بوده ایم. 
وی ادامه داد: مصمم هس��تیم در دوره جدید یک 
اطالع رسانی شفاف، گسترده و مستمر داشته باشیم 
تا اش��خاص حقیقی و حقوقی با سهولت به اطالعات 

واگذاری ها دسترسی داشته باشند. 

 ورود گردشگران خارجی به خراسان رضوی
 15 درصد افزایش یافت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت: ورود گردشگران خارجی به این 
اس��تان طی نیمه نخست امس��ال در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال 15 درصد افزایش داشت. محمد حسین 
زارع صفت روز دوش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: براساس آمار اس��تخراج شده ازطریق گمرکات 
در ای��ن مدت 546 ه��زار و 115 گردش��گر خارجی 
وارد اس��تان خراسان رضوی ش��دند که این تعداد در 
مدت مش��ابه پارس��ال 475 هزار و 557 نفر بود. وی 
اظهار کرد: همچنین در این مدت 20 میلیون و 840 
هزار مس��افر داخلی به این اس��تان سفر کردند که در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل که 19 میلیون و 
743 هزار نفر بودند 5.5 درصد افزایش نشان می دهد. 
مدیرکل میراث فرهنگی خراس��ان رض��وی ادامه داد: 
این امر نش��ان دهنده سهم قابل توجه استان خراسان 
رضوی در صنعت گردش��گری کشور است. وی گفت: 
با توجه به چش��م انداز پی��ش رو و ظرفیت های موجود 
خراسان رضوی س��هم و جایگاه این استان در عرصه 
گردش��گری کش��ور قابلیت ارتقا و توسعه داشته و در 
کنار گردشگری زیارت در حوزه سایر انواع گردشگری 
از جمل��ه گردش��گری تاریخی و طبیع��ت گردی نیز 
ظرفیت های فراوان دارد. زارع صفت افزود: عالوه بر آن 
گردشگری کویری نیز در این استان جایگاه ویژه دارد 
که توسعه و معرفی هرچه بیشتر آن یکی از برنامه های 
این اداره کل اس��ت. وی اظهار کرد: براساس آمار، دو 

ه��زار و 348 نفر از گردش��گران خارجی این اس��تان 
در نیمه نخست س��ال جاری گردشگران غیر مسلمان 
بوده ان��د که بخش اعظ��م آنها از کش��ورهای اروپایی 
هس��تند. وی گفت: این امر نشان می دهد گردشگری 
تاریخی و فرهنگی اس��تان نیز رو به افزایش است. وی 
ادامه داد: اغلب گردشگران خارجی این استان مسلمان 
و از کشورهای آسیایی نظیر عربستان، عراق، بحرین، 
لبنان و عمان هستند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: با توجه به 
ظرفیت ها و جاذبه های خراس��ان رضوی، امکان جذب 
زائر و مسافر بیشتر و نیز افزایش مدت ماندگاری آنان 

در این استان فراهم است. 
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تهمینه سهرابی
هوای س��رد سال که از راه برس��د، بعضی ها را تصور 
بر این اس��ت که دیگر گش��ت و گذار تعطیل می ش��ود. 
اما به واقع این طور نیس��ت. دلیلش هم این اس��ت که 
جاذبه های گردش��گری تنها در دی��دار با طبیعت باز و 
کوه و در و دش��ت نیست. امروزه و به ویژه در شهرهای 
بزرگ مکان هایی ایجاد ش��ده اس��ت ک��ه در هر آب و 
هوای��ی می توان از آنها بازدید کرد. یکی از این جاذبه ها 
باغ  پرندگان اس��ت. پدیده ای جذاب برای گردش��گری 
در همه فصول س��ال. مهمتر اینک��ه دیدار با موجودات 

زنده همیش��ه جذابیت ویژه ای دارد. اگر این موجودات 
پرندگان رنگارنگ از سراس��ر دنیا باشند که دیگر لذت 
دیدارشان صدچندان می شود. خوبی داستان این است 
که س��اخت باغ هایی برای پرندگان در کشورمان رو به 
ازدیاد است. تا جایی که شهرهایی چون اصفهان، تهران، 
کرمانشاه، ش��یراز، کرج و چند شهر دیگر باغ پرندگان 
دارند. این فرصت ایجاد ش��ده برای گردشگری فرصت 
دیدار با پرندگان بومی و پرندگانی از س��ایر کشورهای 
دنی��ا را فراهم می کند. دیدن ش��ان، کس��ب اطالعاتی 
در موردش��ان و تماش��ای پ��رواز و دانه برچیدن ش��ان 

تجربه خوشایندی اس��ت. بنابراین بازدید از این جاذبه 
گردشگری در روزهای آخر هفته و در همه فصول سال 
سفارش می شود و می تواند حسابی سرحال تان کند. در 
این گ��زارش به معرفی باغ های پرندگان در ش��هرهای 

مختلف ایران می پردازیم. 

پرنده بینی در دل پایتخت
باغ پرندگان تهران با مس��احت 23هکتار، در شمال 
ش��رق ته��ران در خیابان هنگام ق��رار دارد. این باغ در 
اردیبهش��ت ماه س��ال 1392 به صورت رسمی افتتاح 

ش��د و در حال حاضر 350 گونه پرنده همچون کبوتر، 
طوطی، اردک، قوی س��فید، غاز، فنچ، جغد، ش��اهین، 
عقاب، ط��اووس و... از نوه آزی، صخره زی و ش��کاری 
از کش��ورهای آس��یایی، آفریقای��ی و آمریکایی در آن 
نگه��داری می ش��ود. همچنین ق��رار اس��ت جمعیتی 
20هزارتای��ی از پرندگان به این باغ اضافه ش��وند. نکته 
جالب توجه در خصوص این باغ این اس��ت که بیش��تر 
پرندگان این مجموعه در فضای باز نگهداری می شوند. 
باغ پرندگان دارای نظم و پاکیزگی قابل توجهی بوده و 
تمام فضای آن گل کاری ش��ده است. یکی از مسئوالن 

گشت و گذار در هوای سرد زمستان

باغ پرندگان؛ تجربه پرواز در دل شهرهای بزرگ
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ب��اغ پرن��دگان تهران می گوی��د: این باغ هم��ه روزه از 
س��اعت 9صبح تا تاریکی هوا ب��ه روی عالقه مندان باز 
است و مبلغ ورودی آن حدود 4هزار تومان است. وقتی 
از او می خواه��م که منظورش از تاریکی هوا را بیش��تر 
توضیح دهد می گوید: یعنی حدودا تا ساعت پنج و نیم 
تا ش��ش. وی همچنین اضافه می کند که این مجموعه 
دارای پارکینگ بس��یار مناسبی اس��ت که ورودی آن 
1000توم��ان بوده و از آنجا َون هایی به صورت رایگان، 
بازدیدکنن��دگان را ب��ه س��مت باغ هدای��ت می کنند. 
دسترس��ی به این مکان از طریق اتوب��ان  همت به این 
صورت اس��ت: اتوبان همت، اتوبان شهید باقری شمال، 
خیاب��ان هنگام. همچنین راه دیگر این اس��ت: بزرگراه 
ش��هید بابایی شرق بعد از خروجی هنگام، الین کندرو 
ش��هرک امید، خیابان کوهس��تان، باغ پرندگان تهران. 
این باغ پرندگان، بزرگ ترین باغ پرندگان ایران اس��ت 
و به نوعی پارک ملی پرندگان به ش��مار می رود. زیرا از 
یک پروژه تفریحی 80 هکت��اری بیش از 20هکتارش 
ب��ه پرندگان اختص��اص یافته اس��ت. در حالی باغ های 
پرندگان در س��ایر اس��تان ها بین 2 تا 3هکتار مساحت 

دارن��د. در این مرکز گردش��گری می توانید پرندگان را 
ببینید که آزادانه در باغ حرکت می کنند. 

پرنده بینی در دیار كردنشین ها
کرمانش��اه اینقدر جاذب��ه گردش��گری دارد که تنها 
بیس��تون می توان��د جهان��ی از ارزش ه��ای می��راث و 
گردشگری را به بازدیدکنندگان هدیه دهد. اما در کنار 
این مجموعه های تاریخی ارزش��مند باغ پرندگانش هم 
دیدنی اس��ت. باغی به نام صدف که در کمربندی شهر 
کرمانشاه، پشت ترمینال راه کربال و در مجاورت پارک 
ارغ��وان قرار دارد. این مجموعه که در س��ال 1390 به 
بهره برداری رسیده دارای مساحت 2هکتاری است و در 
آن 30هزار پرنده در قالب 130گونه نگهداری می شود 
و از همی��ن رو، یکی از بزرگ ترین باغ های پرندگان در 

خاورمیانه به شمار می رود. 
در ای��ن باغ بیش��تر پرن��دگان وارداتی هس��تند و از 
آمریکای جنوبی و آسیای شرقی خریداری شده اند. در 
این مجموعه پرندگانی همچون قوی مشکی استرالیایی، 
قوی سفید، توکان )پرنده سندباد(، شترمرغ، فالمینگو، 

طاووس آفریقای��ی، قرقاول آمریکای��ی، 12گونه کامل 
مرغ و خروس، پرندگان شکاری، طوطی، جغد، کبوتر و 
… نگهداری می شوند. عالوه بر پرندگان متنوع، وجود 
صندلی های چوبی، قارچ های بزرگ از جنس س��یمان، 
پل های کابلی معلق چوبی، مسیر نیزار، آبشار، رودخانه 
و استخر، زیبایی و جذابیت این مجموعه را افزون کرده 
است. این باغ مجهز به پانسیون و بیمارستان تخصصی 

پرندگان نیز است. 

شیراز و باغ ارم و باغ پرندگانش
ش��یراز باغ کم ندارد. مشهورترینش هم ارم است. اما 
اگر به ش��یراز رفتید حتما باغ پرندگانش را هم ببینید. 
مکان��ی زیبا و دیدنی برای اینکه س��اعاتی را حس��ابی 
خوش بگذرانید. باغ پرندگان ش��یراز پارکی در ش��یراز 
اس��ت که در آن 2هزار پرنده ب��ا 300 گونه مختلف از 
42 کش��ورآفریقایی، اروپایی و آس��یایی وجود دارند. از 
این تعداد 300 تا س��خنگو هس��تند. این ب��اغ در بلوار 
دکتر حسابی شیراز )صنایع(، روبه روی گلدشت حافظ، 
کوچه باغ پرندگان واقع اس��ت. محیطی بس��یار شاد و 

مف��رح به ویژه ب��را ی کودکان و نوجوانان ت��ا بتوانند با 
گونه های مختلف پرندگان نقاط مختلف جهان آشنایی 
ش��وند. زمان بازدید از این باغ 8 صبح تا اذان مغرب به 

جز روزهای سوگواری رسمی است. 

استان البرز و پرندگان زینتی اش
زینتی  وقتی پرنده است دیگر زیبایی کامل می شود. 
آن ه��م زمان��ی که بیخ گوش پایتخت اس��ت یعنی در 
اس��تان البرز. جالب اس��ت بدانید که نمایش��گاه و باغ 
پرن��دگان چهارباغ یکی از بزرگ ترین کلکس��یون های 
کبوتران وماکیان زینتی در جهان اس��ت و مجموعه ای 
بی نظی��ر از پرن��دگان آب��زی، کنارآبزی، ش��کاری ها، 
طوطی ها و… را در خود جای داده اس��ت و این روزها 
پذیرای گردشگران است. دوستداران طبیعت و پرندگان 
هر بار نامی از باغ پرندگان را می ش��نوند ناخودآگاه باغ 
زیبای پرن��دگان اصفهان را به خاط��ر می آورند. اما در 
س��ال های اخیر ع��الوه بر اصفهان چندین ش��هر دیگر 
نیز اقدام ب��ه راه اندازی باغ پرن��دگان کرده اند. یکی از 
زیباتری��ن و در ن��وع خود کم نظیرتری��ن مجموعه های 
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نگهداری پرندگان نیز در استان البرز واقع است. 
نمایشگاه پرندگان ش��هر چهارباغ با مساحتی بالغ 
بر10ه��زار متر مربع )در طبقات( دارای س��الن های 
سرپوشیده، همچنین برکه و جزایر متعدد به عنوان 
ی��ک مرکز علم��ی آموزش��ی و تفریح��ی به منظور 
نگ��ه داری از گونه های ن��ادر و رو به انقراض طراحی 
و س��اخته ش��ده اس��ت. این نمایش��گاه بزرگ ترین 
کلکس��یون کبوت��ران وماکیان زینت��ی در جهان را 
دارا ب��وده و مجموعه ای بی نظی��ر از پرندگان آبزی، 
کنارآبزی، ش��کاری ها، طوطی ها و... را در خود جای 

داده است. 
جالب اس��ت بدانید که این نمایش��گاه بزرگ ترین 
نمایش��گاه پرن��دگان زینتی و کمی��اب در خاورمیانه 
اس��ت که پنج هزار پرنده نادر را از65 کشور جهان در 
خود جای داده اس��ت و جالب تر این که این نمایشگاه 
بی نظیر در استان البرز قرار دارد. باغ پرندگان چهارباغ 
در اتوب��ان ک��رج هش��تگرد، خروجی کردان، ش��هر 

چهارباغ نبش گلستان پنجم واقع است و عالقه مندان 
می توانند همه روزه برای بازدید از بخش های مختلف 

این نمایشگاه و باغ زیبا به آن مراجعه کنند. 

اصفهان پیشگام  پرنده داری ایران
ب��اغ پرن��دگان با مس��احتی بالغ ب��ر 55 هزارمتر 
مربع در س��ال 1375 و در بیش��ه ناژوان و در حدود 
4کیلومت��ری غرب پل وحید احداث ش��ده و از نظر 
طراحی در سطح کش��ور در نوع خود بی نظیر است. 
محوط��ه داخلی باغ پرندگان با وس��عت 17هزار متر 
مربع چنان زیبا فضا س��ازی ش��ده است که عالوه بر 
تامین نیازهای زیس��ت محیطی پرندگان منظره ای 
زیبا و دلپذیر را جهت عالقه مندان فراهم کرده است. 
پوشش توری سقف باغ با مساحت 40هزار متر مربع 
بر روی 16س��تون فلزی به ارتفاع 32-25 متر نصب 
شده است. باغ پرندگان مجموعه ای تفریحی، علمی 
و تحقیقاتی اس��ت که عالقه مندان به هر یک از این 

بخش ها می توانند از آن بهره برده و استفاده کنند. 
در ای��ن مجموع��ه در ح��دود 4000 قطعه پرنده 
در130گون��ه وجود دارد که زیس��تگاه های متفاوتی 
بس��ته به ش��رایط زندگی طبیعی پرندگان برای آنها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. برای مثال برکه های باغ 
جهت پرن��دگان آبچر نظیر ارد ک ه��ا، فالمینگوها و 
… قفس های شیش��ه ای برای پرندگانی که در آب 
و ه��وای اصفهان امکان زیس��ت ندارن��د نظیر انواع 
طوطی ه��ا، توکان ه��ا و... صخره ه��ا ب��رای پرندگان 
مناطق س��نگالخی و بیابانی نظیر کبک و تیهو و...، 
فضاهای س��بز و پر درخت جهت پرن��دگان مناطق 
جنگل��ی مانند قرقاول ه��ا و قفس ه��ای فلزی برای 
پرندگان��ی که به دالیل مختلف امکان رهایی آنها در 

باغ وجود ندارد در نظر گرفته شده است. 

همنوا با پرندگان جزیره
کیش هم باغ پرندگان دارد. هر چند کوچک اس��ت 

و تعداد پرندگانش به نسبت سایر باغ ها کمتر است اما 
جذابیت های خاص خ��ودش را دارد. این باغ پرندگان 
در محوطه پارک دلفین واقع ش��ده و با داشتن بیش 
از 57گون��ه پرنده از جمله پلیکان، ش��ترمرغ، طوطی 
ماکائ��و، انواع گوناگ��ون لک لک، ت��وکان، تورکو، قو، 
پنگوئ��ن آفریقای��ی و گونه های نادری چون تمس��اح 
پوزه کوت��اه، یک��ی از مراک��ز منحصربه ف��رد نگهداری 
جان��وران در ایران به ش��مار م��ی رود. از جمله نکات 
قابل توجه در این پ��ارک گردآوری گونه های مختلف 
از اقصی نقاط جهان از آمریکای جنوبی تا اس��ترالیا و 
از ش��رق آس��یا تا آفریقا اس��ت. از آنجا که این باغ در 
محوطه پارک دلفین واقع ش��ده است، هزینه ورود به 
آن در پکیج کلی بازدید از پارک و استفاده از امکانات 
آن تعری��ف ش��ده و در دو ف��از قابل انجام اس��ت. فاز 
نخس��ت بین ساعات 17 تا 22ش��ب است و 85 هزار 
تومان هزینه دارد. فاز دوم بین 15 تا 22ش��ب است و 

95هزار تومان قیمت گذاری شده است. 
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ترجمه و جمع آوری: بابک جمالی
بیاب��ان به معنای واقعی کلمه، مفهوم واژه رها ش��ده 
را به یاد می آورد، جایی که وجود می پوس��د و در وزش 
باد گم می ش��ود. در روز آس��مان یک رن��گ آبی را در 
آغوش می کشد و شب ها پتویی هزاران ستاره ای بر سر 
می کش��د و الالیی اش صدای س��حرآمیز تکان خوردن 
ماسه هاس��ت. بیابان هم��واره با نوعی ح��س رهایی از 
هم��ه چیز تا مرز پوچی در هم آمیخته اس��ت و گاهی 

س��خت اس��ت تصور کنیم چه چیز واقعی اس��ت و چه 
خیالی؟ زندگی مدرن و ش��هری ما ش��امل یک کالف 
در ه��م پیچیده از ماجراهایی اس��ت ک��ه روزمر گی ما 
را ش��کل می دهند بنابراین دور از ذهن نیس��ت که در 
صح��را جایی که ذهن خالی از همه مفاهیم می ش��ود، 
س��رابی در خیاالت ش��کل بگیرد و چیزهایی را ببینیم 
که وجود خارج��ی ندارند. بیابان ه��ا مکان های غریبی 
هس��تند که اگرچه آرام به نظر می رسند دنیایی حرف 

نگفته در س��ینه دارند و زیبایی هایی بکر که ردپاهایی 
به یاد ماندنی و محونش��دنی در ماسه های خاطرات ما 

به جای می گذارند. 
اکوتوریس��م ی��ا بوم گردش��گری جزئ��ی از صنع��ت 
گردشگری است که معموالً با هدف یادگیری و آموزش 
و البته تفریح و س��رگرمی انجام می شود تا گردشگران 
با مناطق بکر آش��نا ش��وند و از نزدیک حیات وحشت و 
اکوسیس��تم های طبیعت دست نخورده را تماشا کنند. 

پایه اساسی بوم گردشگری آشنا سازی مردم با اثر آدمی 
و فعالیت های انس��انی بر طبیعت است تا با تلنگری بر 
وج��دان و اخالقیات س��بب حفظ بهت��ر طبیعت برای 
همه و همچنین نس��ل های بعدی شویم. برای بسیاری 
از کش��ور های دنیا اکوتوریس��م به معنای سرازیر شدن 
چندصدهزار یا چند میلیون توریس��ت عاشق طبیعت و 
البته درآمد سرش��ار ارزی اس��ت. بیابان ها به علت ذات 

بکر خود، از مقاصد اصلی بوم گردان هستند. 

بیابان؛ بهشت و جهنمی جذاب برای گردشگران 
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بیابان های دیدنی دنیا
صح��رای ب��زرگ آفریق��ا: امکان ن��دارد لیس��تی از 
بیابان ه��ای مش��هور دنی��ا تهیه ش��ود اما ب��ه قهرمان 
سنگین وزن و ش��اگرد اول کالس بیابان ها اشاره نشود. 
صحرای ب��زرگ آفریقا با وس��عت 9میلی��ون کیلومتر 
مربع��ی و قدمت دو و نی��م میلیون س��ال بزرگ ترین 
بیابان دنیاس��ت. بلندترین تپه های ماس��ه ای جهان در 
ای��ن بیابان وج��ود دارد که ارتفاع آنه��ا گاهی به بیش 
از 400متر می رس��د. این بیابان یک چهارم قاره آفریقا 
در قس��مت ش��مالی آن را در بر می گی��رد. حدود دو و 
نیم میلی��ون نفر در ای��ن ناحیه زندگ��ی می کنند که 
اکثرا مردمان کش��ورهای موریتان��ی، مراکش و الجزایر 
هستند. به همین دلیل برای سفر و بازدید از این بیابان 
گزینه های متعددی در دس��ت اس��ت. مراکش یکی از 
قابل دس��ترس ترین ها و همچنی��ن جذاب ترین ها برای 
گردشگران است. عالقه مندان به بیابان و کسب تجربه 
واقعی از بزرگ ترین صحرای شنی دنیا به شهر کوچک 
محمید آخرین توقفگاه قبل از آغاز بیابان سفر می کنند. 
از این ش��هر تورهای چند روزه صحرا و بازدید از بیابان 
با ش��تر )camel safari( یا ماش��ین های شاسی بلند 
)SUV safari( در دسترس است. شهر ارفود هم بین 
توریس��ت ها به علت وجود تپه های شنی شهرت زیادی 
دارد. تورهای گردش��گری به هم��راه تهیه ویزا و بلیت 
هواپیما از تهران در دس��ترس است. قیمت ها مسلما با 
توج��ه به مدت اقامت و نوع پکیج های قابل ارائه متغیر 
اس��ت اما متوسط هزینه )کامل( س��فر 4 تا 5 روزه به 

مراکش در حدود 6میلیون تومان برای هر نفر است. 
بیابان نامیب: پدرجد بزرگ تمام بیابان های دنیاست 
که تخمین زده می ش��ود س��نی بیش��تر از 80 میلیون 
سال داش��ته باشد. همچنین یکی از بزرگ ترین هاست. 
در س��احل اقیانوس اطلس به وس��عت 2هزار کیلومتر 
گسترده شده است. از شمال از حاشیه رودخانه نارنجی 
در آنگ��وال آغاز می ش��ود و ت��ا کش��ور آفریقای جنوبی 
ادام��ه می یابد. موط��ن آخرین قبایل عش��ایری آفریقا 
و مقاوم ترین گونه ها به خش��کی اس��ت. نامیب مکانی 

اس��ت ب��ا مناظ��ر محصور کنن��ده از تپه های ش��نی، 
دشت های س��نگی، دریایی از شن های مواج و ساحلی 
زیبا ک��ه اقیانوس و بیاب��ان، این دو مفه��وم متضاد را 
 ب��ه هم پیوند می زند. از جاذبه های نامیب سسوس��ولی

 )Sossusvlei( اس��ت که دره ای از نمک و خاک های 
رسی است که به واسطه جریانات رودخانه سوچاپ که 
هر 5 تا 10 س��ال یک بار از میان دره سسریم راه خود 
را به س��مت اقیانوس اطلس باز می کند، ایجاد می شود. 
اگرچه مس��افرت این رودخانه همیشه ناتمام می ماند و 

در طول راه تبخیر می شود. 
برادر دوقلوی سسوس��ولی دره ای به نام باتالق مرگ 
اس��ت ک��ه در درازمدت به ص��ورت کل��ی از هر منبع 
آب��ی دور مانده اس��ت. از آنجا که رطوب��ت این منطقه 
بس��یار پایین اس��ت فعالی��ت باکتری ه��ا و قارچ ها نیز 
امکان پذیر نیست به همین دلیل پیکر بی جان گیاهان 
و درختانی که در این مکان بی بازگش��ت روییده بودند 
برای هزاران س��ال باقی مانده است. فاصله این مکان از 
ش��هر ویندهوک )پایتخت نامیبیا( با اتومبیل در حدود 
4 تا 5 س��اعت اس��ت. معموالً تور بازدید از سسوسولی 
یک��ی از گزینه های ش��رکت های ارائه کنن��ده خدمات 
گردش��گری در س��فر به این نقطه از دنیاست. عبور از 
مس��یر های کوهس��تانی با مناظر زیبا از تپه های شنی 
رنگارنگ از دیدنی هایی اس��ت که نباید از دست داد. از 
فعالیت های توریس��تی این بیابان تماشای طلوع آفتاب 
بر فراز تپه های ش��نی اس��ت. همچنین پی��اده روی در 
بیاب��ان )البته به همراه راهنماهای محلی و با تجهیزات 
کامل( و مشاهده حیات سحرآمیز این منطقه از جمله 
تفریحاتی اس��ت که نباید از دس��ت داد. نوعی گیاه به 
نام ویلوچیا در ای��ن بیابان می روید که ظاهری عجیب 
و ش��بیه به هش��ت پایی غول پیکر دارد که برخی تنها 
برای دیدن این گیاه به نامیبیا سفر می کنند. این بیابان 
عظیم مکان فیلم برداری فیلم پرفروش و تحسین شده 
س��ال 2015 »مکس دیوانه؛ جاده خش��م« بوده است. 
برای مس��افرت به نامیبی��ا از ایران و بازدی��د از بیابان 
نامی��ب می توان از هواپیماهای خط��وط هوایی قطر یا 
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امارات اس��تفاده کرد. این پرواز ها ابتدا به ژوهانسبورگ 
و از آنج��ا به ویندهوک انجام می ش��ود )با دو توقف کل 
س��فر در حدود 20 ساعت طول می کشد(. برای سفر به 
نامیبیا با پاسپورت ایرانی ویزا الزم است. در حال حاضر 
کش��ور نامیبیا در ایران س��فارت ن��دارد و نزدیک ترین 

سفارت خانه های نامیبیا به ایران در مالزی قرار دارند. 
بیاب��ان تار )ته��ار(: این بیاب��ان که به بیاب��ان بزرگ 
هند مش��هور اس��ت با 200هزار کیلومتر مربع وس��عت 
هفدهمی��ن بیابان بزرگ دنیاس��ت. بازدید از این بیابان 
برای ش��ما خاطراتی از مناظ��ر و فرهنگ های رنگارنگ 
ب��ه هم��راه م��ی آورد. بیاب��ان ت��ار در ش��مال منطقه 
راجاس��تان هند )85درصد وسعت آن( و پاکستان واقع 
اس��ت که با روس��تا ها و ش��هر های کوچک بیابانی یکی 
از پرجمعیت تری��ن مناط��ق دنیاس��ت. اکوتوریس��م در 
ناحیه راجس��تان در حال گس��ترش و شکوفایی است و 
گردشگران زیادی س��االنه برای بازدید از این منطقه به 
آن سر می زنند. گزینه های هیجان انگیزی مثل بازدید از 
تپه های ش��نی )dune treks( با ش��تر یا اتومبیل های 
شاس��ی بلند از جاذبه هایی اس��ت که دوس��تداران شن 
و بیاب��ان را حتم��اً به خود جذب می کن��د. این تور ها با 
قیمت ح��دود 75 تا 125هزار تومان ب��رای هر فرد در 
روز در دس��ترس اس��ت. معموالً امکانات��ی مانند اقامت 
ش��بانه، خوراک و نوش��یدنی هم ش��امل ای��ن هزینه ها 
می ش��ود. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که 
ای��ن بیابان مانند بیابان نامی��ب و صحرای بزرگ آفریقا 
خشک نیس��ت و نمی توان مناظر بیابانی آفریقایی را در 
این صحرا انتظار داش��ت. بسیاری از تور های گردشگری 
جنب��ه فرهنگی بیابان تار را ه��م در نظر می گیرند و بر 
آش��نایی با افراد بومی و آیین های زندگ��ی آنها در این 
منطقه بیابانی هند نیز تأکید می کنند. تاریخ ش��هر های 
جودپور و جایسالمر در حاشیه بیابان تار به هزاران سال 
پیش بازمی گردد و بازدید از آنها به اندازه ماشین سواری 
روی تپه های شنی هیجان انگیز است. ایرانیان برای سفر 
به هند نیازمند ویزا هس��تند. امکان تقاضای صدور ویزا 
از سفارت این کش��ور در تهران وجود دارد. پس از ارائه 

مدارک الزم )شامل پاس��پورت، شناسنامه، رزرو هتل و 
مدارکی دال بر تمکن مالی( ویزای یک ماهه توریس��تی 
صادر می ش��ود. نرخ بلیت هواپیما از ته��ران به هند به 

صورت متوسط 1/5 میلیون تومان است. 
بیاب��ان آتاکام��ا: ب��ر اس��اس ب��ارش س��االنه یکی از 
خشک ترین نواحی کره زمین است. این بیابان در کشور 
ش��یلی و بولیوی قرار گرفته است. اگرچه اقلیم خشنی 
دارد ام��ا گوناگون��ی و زیبایی ویژه خود را داراس��ت؛ از 
صفح��ات نم��ک، فعالیت های زمین گرمای��ی، کوه ها تا 
گیاه��ان مقاوم که با چن��د قطره آب به بقای خود ادامه 
می دهن��د. فرهن��گ بومی ای��ن ناحیه که ط��ی قرن ها 
دچار تغییر نش��ده اس��ت از دیگر جاذبه های توریستی 
آتاکاماس��ت. بیاب��ان آکاداما یک توقف ارزش��مند برای 
عالقه من��دان به آمریکای جنوبی و صحراس��ت. تورهای 
بین المللی که تمام جنبه های یاد ش��ده را پوشش بدهد 
در دسترس است. گزینه هایی مانند اقامت در هتل های 
لوک��س و تور ه��ای بازدید از بیابان و کمپ قس��متی از 
پکیج این تورهاس��ت که در دسترس��ند و قیمت آن در 
حدود 2 میلیون تومان برای هر ش��خص اس��ت )بدون 
احتس��اب قیمت بلیت هواپیما به ش��یلی یا بولیوی که 
در حدود 6 میلیون تومان اس��ت(. برای سفر به شیلی یا 
بولیوی نیاز به صدور ویزاس��ت که از طریق سفارت این 

کشور ها در تهران در دسترس است. 
بیاب��ان گب��ی: این بیابان با یک میلی��ون و 300 هزار 
کیلومتر مربع وس��عت نواحی شمال، شمال شرقی چین 
و جنوب مغولستان را پوش��ش می دهد. از نظر تاریخی 
ای��ن ناحیه جزئ��ی از امپراتوری مغول ب��وده و چندین 
شهر مهم جاده ابریش��م را در خود جای می داده است. 
دونهوآن��گ که زمان��ی مرکز جاده تاریخی ابریش��م بود 
امروزه مقصد اصلی گردش��گرانی اس��ت که می خواهند 
بیابان گبی چین را ببینن��د. این بیابان مانند موجودی 
زنده در حال رش��د است و تخمین زده می شود هر ساله 
طی فرآیند بیابان زایی 3600 کیلومتر مربع بر وسعتش 
اضافه می ش��ود. ب��رای این بیابان هم تور های س��افاری 
ماشین های شاسی بلند یا س��افاری با شتر ارائه می شود 
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که در کشور مبدا گردشگران قابل رزرو است. بازدید از 
غارهای قدیمی و س��اختارهای سنگی که هزاران سال 
پیش به وجود آمده اند از جاذبه هایی اس��ت که در سفر 
ب��ه این بیابان نباید از دس��ت داد. غ��ار موآگو که برای 
بوداییان مقدس اس��ت در این بیابان قرار دارد. دریاچه 
هالل��ی یا »یویاکوآن« واحه ای بس��یار قدیمی درس��ت 
بیرون دونهوآنگ اس��ت و به وسیله برج هایی از تپه های 
ش��نی احاطه شده است. جالب است بدانید بیابان گبی 
مکانی اس��ت که فسیل های ارزش��مندی از دایناسور ها 
در آن کش��ف شده اس��ت. صدور ویزای توریستی چین 
توس��ط س��فارت این کش��ور در تهران ب��ا هزینه ای در 
حدود 450 هزار تومان امکان پذیر اس��ت. بلیت رفت و 
برگش��ت هواپیما با خطوط هوایی مختلف به این کشور 
با هزینه ای در حدود 2 میلیون تومان در دسترس است. 
تور های بازدید از بیابان با قیمت های مختلف )برای هر 
فرد با میانگین روزانه 400 هزار تومان( قابل س��فارش 

است. 
بیابان های امارات عربی متحده: با سرمایه گذاری ها 
و بازاریابی ه��ای ف��راوان این کش��ور عربی توانس��ته 
اس��ت طی یک دهه گذش��ته جای خ��ود را در بین 
عالقه مندان به ش��ن و هیجان تور های بیابانی باز کند 
البته وجود آسمانخراش ها یا وجود پیست های اسکی 
درون ساختمانی یا مراکز خرید بزرگ همه در جذب 
گردش��گران نقش مثبت داش��تند و ش��ن های بیابان 
تنه��ا علت بازدید گردش��گران از این کش��ورکوچک 
ول��ی ثروتمند نیس��تند. در ابوظب��ی و دوبی تور های 
بازدید از صحرا با ماش��ین های شاس��ی بلند یا شتر و 
کمپ در صحرا و همچنین بالون س��واری وجود دارد. 
وجود کوه ه��ا و بقایای رودخانه ها مناظر زیبایی برای 
عالقه من��دان به شنزارهاس��ت. قیمت ای��ن تورهای 
س��افاری که معموالً به صورت پکیج ارائه می شود در 
ح��دود 300 تا 450 هزار تومان برای هر فرد اس��ت. 
س��فر به امارات برای ایرانیان به نسبت آسان است و 
با توجه به فاصله کم با قیمت های مناسبی به صورت 

تور در دسترس است. 

سایر بیابان های مهم دنیا 
بیاب��ان قزل قوم: بیش��تر این بیابان در ازبکس��تان و 
قس��متی از آن در قزاقس��تان و ترکمنستان واقع است 
و شانزدهمین بیابان بزرگ دنیاست. تور های سافاری و 
بازدید از بیابان و حیات وحش این ناحیه در دس��ترس  

است. 
بیابان ش��رق اردن: این بیاب��ان بخش قابل توجهی از 
کشور اردن را می پوش��اند و تاریخچه غنی از عمارت ها 
و قلعه های قدیمی مربوط به دوران صدر اسالم یا زمان 

جنگ های صلیبی در قرون وسطی را در بر می گیرد. 
بیابان سیمپسون: این بیابان گسترده در استرلیا واقع 
اس��ت. بلندترین تپه های شنی موازی دنیا با طول بیش 

از 150 کیلومتر در این بیابان قرار دارد. 
پالم اس��پرینگز: در ایالت کالیفرنی��ا آمریکا بیابانی پر 
از تپه ها و دره هاس��ت و مکانی مناسب برای سوارکاری 

در صحرا. 
قطب جنوب: ش��اید تعجب آور باش��د ولی با توجه به 
میزان بارش س��االنه، قطب جنوب با وس��عتی به اندازه 
دو برابر استرلیا در واقع بزرگ ترین بیابان اما به صورت 
س��رد و یخ زده دنیاست که برخالف پسرعموهای شنی 
خ��ود حیات ش��لوغ و رنگارنگی را در خ��ود جای داده 

است. 

اتومبیلرانی و موتورسواری؛ تفریحات بیابانی
مناط��ق بیابان��ی به عل��ت دوری از مراکز ش��هری و 
پرجمعی��ت و همچنین نبود موانع، مس��یرهایی رویایی 
ب��رای اتومبیل یا موتورس��واری هس��تند. رال��ی داکار 
معتبرترین و بزرگ ترین رالی رقابت های جهانی ورزش 
اتومبیلرانی و موتورس��واری حرفه ای اس��ت. رالی داکار 
ابتدا در س��ال 1979 میالدی و به ابتکار یک فرانسوی 
به نام تیری س��ابین راه اندازی ش��د. ماجرا از آنجا شروع 
ش��د که او که یک اتومبیل��ران بود در صحرای داکار در 
سنگال گم شد و این فکر به ذهنش خطور کرد که این 
مکان می تواند مکان مناسبی برای برگزاری رالی ساالنه 
باش��د. به دلیل این که کاروان طویل شرکت کنندگان، 



11  www.forsatnet.ir سفروگردشگری چهارشنبه20آبان 1394ضمیمه شمــاره 369

کار خ��ود را از ش��هر پاری��س در کش��ور فرانس��ه آغاز 
می کردند و در کنار سواحل دریای داکار، پایتخت کشور 
س��نگال به پایان می رس��اندند، این رالی پاریس - داکار 
نام گرفته بود اما در طی یک دهه گذشته و وجود خطر 
اقدامات تروریس��تی از جانب القاعده و س��ایر گروه های 
رادیکال در آفریقا، برای نخس��تین بار در س��ال 2009 
میالدی صحراها و مناطق کویری کش��ورهای آرژانتین 
و ش��یلی جانش��ین دش��ت ها و صحراهای کش��ورهای 
آفریقایی شدند. عالوه بر این موارد سطح صاف نمکزار ها 
در کش��ور های مختلف مثاًل آمریکا ی��ا آفریقای جنوبی 
مکانی برای تست س��رعت درگستر ها )نوعی اتومبیل با 
موتور های فوق قوی که صرفاً برای شکستن رکورد های 

جهانی ساخته می شوند( است. 
صنعت فیلم سازی: در این صنعت پولساز بارها و بارها 
از بیابان به عنوان لوکیش��ن فیلمبرداری اس��تفاده شده 
اس��ت و تقریباً هر س��ال یکی دو فیلم خوب و تحسین 
شده از بیابان برای به تصویر کشیدن داستان ها استفاده 

می کنند. برخی از ژانرهای س��ینمایی مانند تگزاسی، با 
بیابان در هم آمیخته اند و صحرا، ش��ن و اس��ب قسمت 
جدایی ناپذیر آنهاست. فیلم هایی با درون مایه آخرالزمانی 
)مثل مک��س دیوانه، کتاب االی و...( ه��م از فیلم هایی 
هستند که عنصر بیابان نقش مهمی در داستان های شان 
دارد. تعقیب و گریز فیلم های پلیسی درباره مافیای مواد 
مخدر )س��ریال تحسین ش��ده بریکینگ بد( و ژانرهای 
جنگی ی��ا علمی - تخیلی )مانند جنگ س��تارگان( که 
تمدن ه��ای بیگانه ی��ا حیات در س��یاره های دیگر را به 
تصویر می کشند هم از بیابان به وفور استفاده می کنند. 
بیاب��ان چیهوآهو در مرز مکزی��ک و ایاالت متحده یکی 
از لوکیش��ن های معروف برای فیلمبرداری شرکت های 
فیلم سازی هالیودی است. استفاده سینمایی از بیابان ها 
به ش��هرت هر چه بیشترش��ان منجر شده است و یکی 
از جاذبه های مفهومی بیابان ها برای گردش��گران حضور 
در مکانی اس��ت که بازیگران مورد عالقه ش��ان در آنجا 

حضور داشته اند. 
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میزان بار مسافری در هر پرواز بسته به مدت پرواز، داخلی و خارجی 
بودن آن و همچنین نوع خطوط هوایی متغیر است. میزان بار مجاز هر 
 )baggage weight( مس��افر در بلیت او صریحاً در قس��مت وزن بار
ذکر ش��ده است. الزم به ذکر اس��ت وزن هر بسته یا چمدان شما نباید 
بیش از 30 کیلوگرم باش��د، چرا که بر اس��اس قوانین بین المللی حمل 
بسته های بیش از این وزن برای سالمتی کارگران فرودگاه ها مضر بوده و 
خطوط هوایی مجاز به پذیرش آنها نیستند. همچنین بسته های بزرگ تر 
 )oversize package( از حجم معمول باید در بخش بار غیر متعارف

پذیرش شوند. 
هر مس��افر مجاز است فقط یک بس��ته یا چمدان با ابعاد حداکثر 70 
در 50 س��انتی متر و حداکث��ر به میزان 7 کیلوگرم ک��ه داخل آن قابل 
رویت باش��د، به داخل کابین هواپیما بب��رد. محتویات مجاز داخل این 

بسته عبارتند از: 
کیف پول ک��ه می تواند حاوی پ��ول، کارت اعتب��اری و کارت های 

شناسایی باشد.
 مدارک الزم مسافرت مانند گذرنامه و بلیت

 داروهای ض��روری و الزم جهت مصرف در طول پرواز، داروهای به 
صورت مایع مانند کیت های دیابتی و انس��ولین با مجوز پزشک مسافر 

قابل حمل به داخل هواپیما هستند.
 عینک های طبی و آفتابی بدون جعبه

 لنز چشم بدون بطری مایع
 غذای اطفال که باید توس��ط والدین در محل های کنترل چش��یده 
شود و همچنین لوازم بهداشتی مورد نیاز ضروری مانند دستمال، حوله 

و پنبه

 کلیه لوازم الکترونیکی مانند، دوربین، لپ تاپ، بازی های کامپیوتری 
و... بدون ریموت کنترل 

ورود اش��یای دارای ن��وک یا لبه تیز مانند ناخن گیر، چاقو، س��وهان 
ناخن، سالح، ابزار مغناطیس��ی و همه مایعات شامل: »ژل ها، خمیرها، 
کرم ها، ترکیبی از مایعات و جامدات، هرگونه بس��ته های فش��رده مانند 
خمیردندان، ژل مو، نوشیدنی ها، س��وپ، عطر، خوشبوکننده ها، خمیر 

اصالح و... به داخل کابین هواپیما اکیدا ممنوع است. 
مسئولیت حمل ونقل داخلی و بین المللی اشخاص و لوازم شخصی یا 
کاال به استناد کنوانسیون 12 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 الهه 
و کنوانس��یون 18 س��پتامبر 1961 گواداالخارا و پروتکل هشتم مارس 
1971 گواتماال به عهده  ایرالین اس��ت. بنابراین مسافران هنگام تحویل 
ب��ار به  ایرالین در مب��داء و دریافت آن در مقصد باید به نکات زیر توجه 

کافی داشته باشند: 
1- قبل از تحویل بار حتما نسبت به شمارش چمدان ها و بسته هایی 
که قصد تحویل آنها را به ایرالین دارید اقدام کنید. ش��ایان ذکراس��ت 
قراردادن برگه ای ش��امل نام و نام خانوادگی، نشانی کامل، شماره تلفن، 
مب��داء و مقصد به زبان های فارس��ی و انگلیس��ی در داخ��ل هریک از 
چمدان ها، خالی از فایده نخواهد بود، چرا که در صورت مفقود شدن بار 
و بی نتیج��ه ماندن اقدامات قانونی صورت گرفته در خصوص یافتن آن، 
 این ش��انس وجود خواهد داشت که مقامات ذی صالحی که بار مزبور را 
یافته اند پس از باز کردن آن که قطعاً پس از طی مراحل قانونی صورت 

خواهد گرفت، صاحب بار را شناسایی کنند و بار را تحویل دهند. 
2-  به یاد داش��ته باش��ید به تعداد چمدان ها و بسته هایی که تحویل 

 ایرالین داده اید باید رسید در اختیار شما قرار گرفته باشد. 

3- در صورت داش��تن اضافه بار  این حق برای شما محفوظ است که 
بخش��ی از بار خود را به مسافر دیگری انتقال دهید. در این صورت دقت 
کنید که نس��بت به دریافت رس��یدبار انتقال یافته از مسافر مورد اشاره 

اقدام کنید. 
4- رسید های تحویل بار را تا رسیدن به مقصد با دقت نگهداری کنید. 
5- هنگام رس��یدن به فرودگاه مقصد بالفاصله پس از عبور از بخش 
کنترل گذرنامه به بخش تحویل بار مراجعه کنید و منتظر رس��یدن بار 

خود باشید. 
6- در ص��ورت دریاف��ت بار بالفاصله به بخ��ش گمرک مراجعه کنید 
و پ��س از طی مراحل گمرک��ی از فرودگاه خارج ش��وید اما در صورت 
نرس��یدن بار نه تنها نباید به هیچ وجه محوطه تحویل بار را ترک کنید 
بلکه باید با مراجعه به بخش اشیای گمشده )Lost & found( نسبت 
به تکمیل فرم مربوطه اقدام و رس��ید دریاف��ت دارید. پس از انجام  این 
مراحل ش��ما می توانید به ترک فرودگاه و مراجعت به منزل اقدام کنید. 
توجه داشته باش��ید که اگر بدون انجام مراحل فوق از محل تحویل بار 
خارج ش��وید هیچ مرجعی پاسخگوی شما نخواهد بود. بدیهی است در 
صورت انجام درست موارد فوق،  ایرالین مربوطه موظف خواهد بود ظرف 
مهلت قانونی مقرر نسبت به یافتن و تحویل بار یا پرداخت غرامت طبق 

مقررات اقدام کند. 
7- در صورتی که بار ش��ما پیدا نش��ود  ایرالین مربوط��ه طبق قانون 
براس��اس وزن بار نس��بت به پرداخت غرامت اقدام خواهد کرد. بنابراین 
ادعای شما مبنی بر وجود اشیای گران قیمت در بار مسموع نخواهد بود، 
مگر  اینکه قبل از تحویل بار وجود چنین اش��یایی ابراز و توسط گمرک 

تایید شده باشد. 

در کویر چه بپوشیم؟ 
 ب��ا توجه به اینکه بخش اعظم س��فرهای کویری 
پی��اده روی در می��ان ش��ن های روان کویر اس��ت، 
کویرگردانان حرفه ای معتقدند نوع پوش��ش و لباس 
و کفش مناس��ب در س��فرهای کویرگردی می تواند 
ل��ذت س��فر را دوچندان کن��د. مهم ترین قس��مت 
پوش��ش برای س��فرهای کویرگردی کفش اس��ت. 
مس��افران کویر ب��رای پیاده روی در کوی��ر اغلب از 
پوتین استفاده می کنند، چرا که پوتین مناسب ترین 

پاپوش در کویر است. 
پوتین با داش��تن س��اق از ورود ش��ن و حشرات 
م��وذی به داخ��ل کفش و آس��یب رس��اندن به پا 
جلوگیری می کند. در م��ورد انتخاب پوتین رعایت 

چند نکته اساس��ی الزم است. اوالً کفش باید کاماًل 
س��ایز پا باش��د زیرا کفش کوچک ب��ه ماهیچه های 
پا فش��ار زیادی می آورد و در بس��یاری موارد باعث 
شکس��تگی ناخن پا شده و راه رفتن را بسیار مشکل 
می کند و کفش بزرگ نیز باعث سرخوردن پا در آن 

و عدم تعادل می شود. 
نکته بع��دی جنس پوتین اس��ت. مناس��ب ترین 
کفش برای این س��فرها، پوتینی با رویه چرم و زیره 

پالستیکی است. 
زیره پالستیکی باعث عدم سرخوردن و رویه چرم 
به مانند عایق از س��رما و گرم��ا جلوگیری می کند. 
ترجیحا کفش را با یک جوراب ضخیم بپوش��ید و از 

بند کش��ی برای آن استفاده کنید. هنگام استراحت 
نیز کفش و جوراب را درآورید تا پا متورم نشود. 

 بعد از کفش نوبت به شلوار می رسد. مناسب ترین 
ش��لوار ب��رای گلگش��ت در کویر، ش��لوارهای نخی 
ارتش��ی اس��ت. جنس این ش��لوارها پنبه ای بوده و 
از عرق ک��ردن پاه��ا جلوگیری می کن��د. همچنین 
جیب  های زیاد آن بسیار به کار می آید. دیگر حسن 
این شلوارها ضخامت قسمت نشیمنگاه و زانوهاست. 
عالوه بر اینها دمپای این ش��لوارها جای عبور نخ یا 
کش را دارد که مانند گتر روی پوتین سفت شده و 

مانع ورود شن به کفش می شود. 
 لب��اس باالتنه نیز بس��یار مهم اس��ت. لباس های 

س��بک نخی که تمام بدن از گردن تا مچ دس��ت را 
می پوشاند مناسب است البته فراموش نشود که این 
لباس ها باید چندالیه باش��د تا در زمان گرما و سرما 

بتوان آن را کم و زیاد کرد. 
 آخرین قس��مت از پوش��ش، کاله اس��ت. از انواع 
کاله ه��ای س��بک و آفتاب گی��ر ب��رای محافظت از 
صورت و چش��م می توان اس��تفاده کرد. این کاله ها 
ترجیحا روش��ن و حتی االمکان دوالیه باش��د تا یک 
الیه بین سر و الیه باالیی قرار گیرد. اگر کاله دوالیه 
نداش��تید می توانید یک پارچه سفید زیر کاله قرار 
دهید تا عالوه بر ایجاد یک الیه اضافی از گردن نیز 

در مقابل گرما محافظت کند. 

قوانین و مقررات بار در سفرهای هوایی

دانستنی های سفر
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یک��ی از بحث ه��ای مت��داول در صنعت گردش��گری 
»تطبیق اصطالحات جاری و روزمره« با واژگان فارس��ی 
می باش��د که به طور طبیعی مشاهده می ش��ود ده ها واژه 
التین و غیرفارس��ی به صورت روزمره در دفاتر، مؤسسه ها 
و واحدهای گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد که در 
حوزه دفاتر خدمات مس��افرتی و جهانگ��ردی این امر به 
شکل واضح تری مشاهده می شود. خوشبختانه به منظور 
استاندارد س��ازی مفاهی��م و واژه های کاربردی، مؤسس��ه 
اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی ایران ب��ا اخذ مجوزهای 
قانونی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور در زمینه تدوین 
و نش��ر اس��تانداردهای ملی با همکاری یک��ی از مباحث 
معمول در صنعت گردشگری »تطبیق اصطالحات جاری 

و روزمره« با واژگان فارسی است.
ه��دف و ح��وزه کاربرد: هدف از تدوین این اس��تاندارد 
تعیی��ن اصطالحات متداول برای تش��ریح تس��هیالت و 
خدم��ات م��ورد ارائه از س��وی تأمین کنن��دگان خدمات 
گردشگری به منظور یکسان س��ازی واژه ها و اصطالحات 

این صنعت است. 
- اصطالحات و تعاریف: در این استاندارد اصطالحات و 

تعاریف زیر به کار می رود: 
 )General Terminology(1- اصطالحات عمومی

)Basic Concepts( 2- مفاهیم پایه آغازین
3- سفر و گردشگری)Travel and Tourism( : فعالیت هایی است 
که ش��خص در مس��افرت یا اقامت در خارج از محیط معمول زندگی با 

هدف تفریح، تجارت یا اهداف دیگر انجام می دهد. 
4- گردش��گری پای��دار)Sustainable Tourism(  : توس��عه و 
برنامه ریزی گردش��گری است به ترتیبی که موجب نگهداری و حفاظت 
همه جانبه از محیط زیست شده و با شیوه زندگی و حقوق ساکنان محلی 

سازگاری داشته باشد. 
5- مس��افر)Traveller( : شخصی است که از نقطه ای به نقطه دیگر 

نقل مکان کرده و جابه جا می شود. 
 6-گردش��گر)Tourist(  : مسافری است که با هدف پرکردن اوقات 

فراغت به مسافرت می رود. 
7- مس��افر تجاری)Traveller Business(  : مسافری است که به 

دالیل حرفه ای یا تجاری یا اهداف دیگر بازرگانی مسافرت می کند. 
8- بازدید کنندهVisitor : مسافری است که به نقطه ای سفر می کند 

و محل اقامت دائمی او نیست. 
9- خدمات گردش��گری)Tourism services(  : خدماتی است که 

به مسافران، گردشگران و بازدیدکنندگان ارائه می شود. 

 **حمل و نقل، اقامت، غذا و بسته سفر از انواع خدماتی 
هستند که ارائه می شود. 

) Transport(1- حمل و نقل
 : )Regular Transport( 2- حمل و نق��ل برنام��ه ای
حمل و نقل مس��افر اس��ت که در مسیر مشخص و برمبنای 

برنامه زمانی معین انجام می گیرد. 
 :  )Charter Transport(3- حمل و نق��ل دربس��تی
اج��اره قطعی تمام ی��ا قس��متی از وس��یله حمل و نقل از 

تأمین کننده خدمات گردشگری است. 
 :  )Shuttle Transport(خط��ی حمل و نق��ل   -4
حمل و نقل مس��افران اس��ت بین دو مکان در زمان معین و 
به تناوب که توسط تأمین کننده خدمات به اجرا در می آید. 
 :  )Transport Contract of(5- قرارداد حمل و نقل
موافقتنامه قانونی و اجرایی بین مسافر و ارائه کننده خدمات 

حمل و نقل است. 
   )Classes of6- درجه بن��دی وس��ایط حمل و نق��ل
)Transport: درجه بندی متفاوت رفاه و آسایش، خدمات 

و قیمت در وسایل حمل و نقل است. 
7- ن��رخ پای��ه)Fare Basis(  : مجموع��ه معیارهای��ی 
اس��ت که توس��ط تأمین کننده خدمات گردشگری مطابق 
با ظرفیت تش��کیالتی خود برای فصل های مختلف، مدت 
س��فر، تعداد مسافر و شرایط پرداخت هزینه در نظر گرفته 

می شود. 
 **تف��اوت ن��رخ پای��ه ممک��ن اس��ت برمبن��ای نرخ ه��ای متغیر و 
محدودیت های زمانی برای ذخیره قطعی مکان، طریقه پرداخت، صدور و 

ابطال بلیت یا تغییر برنامه سفر نیز باشد. 
 :)Minimum / Maximum Stay(  8- حداق��ل / حداکث��ر اقام��ت
کوتاه ترین یا طوالنی ترین مدت اقامت سفر  )تعداد شب یا ساعات اقامت 
درصورتی که کمتر از یک روز باشد( در یک نقطه که برای آن، نرخ قابل 

اجرا از طرف تأمین کننده خدمات گردشگری اعالم شده است. 

اصطالحات تخصصی و رایج صنعت گردشگری و توریسم
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

24.000کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

24.480کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع دوم(

24.500کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع سوم(

34.500کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع چهارم(

11.000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع اول(

14.000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع دوم(

15.000کرجاراکاراک-کرج)نوع اول(

18.700رشتتبریزتبریز-رشت)نوع اول(

18.720رشتتبریزتبریز-رشت)نوع دوم(

26.640رشتتبریزتبریز-رشت)نوع سوم(

30.000رشتتبریزتبریز-رشت)نوع چهارم(

10.000تهراناراکاراک-تهران)نوع اول(

12.000تهراناراکاراک-تهران)نوع دوم(

15.000تهراناراکاراک-تهران)نوع سوم(

40.000خرم آبادتبریزتبریز-خرم آباد)نوع اول(

5.000قماراکاراک-قم)نوع اول(

15.500کرمانشاهاراکاراک-کرمانشاه)نوع اول(

48.000ساریتبریزتبریز-ساری)نوع اول(

36.000اراکتبریزتبریز-اراک)نوع اول(

20.000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع اول(

26.000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع دوم(

10.000همداناراکاراک-همدان)نوع اول(

16.000اردبیلارومیهارومیه-اردبیل)نوع اول(

40.000اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع اول(

48.000اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع دوم(

24.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع اول(

32.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع دوم(

33.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع سوم(

41.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع چهارم(

44.000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع پنجم(

12.500تهرانرشترشت-تهران)نوع اول(

17.500تهرانرشترشت-تهران)نوع دوم(

20.500تهرانرشترشت-تهران)نوع سوم(

36.500مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع اول(

52.000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع دوم(

64.000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع سوم(

45.000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع اول(

65.000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع دوم(

82.000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع سوم(

36.000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع اول(

54.000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع دوم(

قیمت بلیط اتوبوس قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

83.000معمولی خوابپل سفیدتهران

20.500معمولی صندلیپیشواتهران

120.000معمولی صندلیجاجرمتهران

206.500درجه یک شش تختهجاجرمتهران

40.000ارمجمکرانتهران

182.000درجه یک شش تختهخراسانکتهران

148.000معمولی خوابخراسانکتهران

83.500درجه یک شش تختهخرم درهتهران

67.500معمولی خوابخرم درهتهران

6434.000تخته لوکس مهتابخرمشهرتهران

565.000پلور سبزخرمشهرتهران

67.500درجه 2 اتوبوسیدامغانتهران

80.500معمولی صندلیدامغانتهران

137.500درجه یک شش تختهدامغانتهران

210.000لوکس4نفره اکسپرسدامغانتهران

118.000اتوبوسی تهویه داردورودتهران

6221.500تخته لوکس مهتابدورودتهران

113.000معمولی صندلیدورودتهران

88.500دو اتوبوسیدورودتهران
545.000لوکس شش نفریزاهدانتهران

55.500معمولی خوابزرین دشتتهران

165.000پردیسزنجانتهران

75.000اتوبوسی دو طبقهزنجانتهران

117.000درجه یک شش تختهزنجانتهران

94.500معمولی خوابزنجانتهران

99.000معمولی صندلیساریتهران

110.500معمولی خوابساریتهران

156.000لوکس 6نفریساریتهران

79.000اتوبوسیساریتهران

126.500درجه 2 اتوبوسیسبزوارتهران

150.000معمولی صندلیسبزوارتهران

369.000لوکس4نفره اکسپرسسبزوارتهران

129.500اتوبوسی تهویه دارسپید دشتتهران

6240.500تخته لوکس مهتابسپید دشتتهران

325.000درجه یک شش تختهسلماستهران

42.500درجه 2 اتوبوسیسمنانتهران

50.500معمولی صندلیسمنانتهران

86.000درجه یک شش تختهسمنانتهران

85.000ارمسمنانتهران

500.500غزال بنیادسیرجانتهران

324.500لوکس شش نفریسیرجانتهران

500.500غزال وانیاریلسیرجانتهران
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قیمت قیمت بزرگسال مقصد مبد ا
خرد سال 

قیمت نوزاد  

000رشترشت

190.40098.90025.400بندرعباسرشت

174.50090.90023.800تهرانرشت

174.50090.90023.800شیرازرشت

000عسلویهرشت

266.700137.00033.000مشهدرشت

261.400134.40032.500اصفهانزاهدان

309.100158.20037.300تهرانزاهدان

171.30089.30023.500چابهارزاهدان

000شیراززاهدان

337.800172.60040.100گرگانزاهدان

196.300101.80026.000مشهدزاهدان

171.30089.30023.500کرمانزاهدان

159.70083.50022.300اهوازساری

207.500106.2500بندرعباسساری

97.30051.15014.230تهرانساری

157.70081.35020.270شیرازساری

142.100108.40020.600مشهدساری

143.80075.60020.700آبادانشیراز

127.90067.60019.100اصفهانشیراز

171.30089.30023.500اهوازشیراز

145.40076.30020.900بندرعباسشیراز

171.30089.30023.500بندرلنگهشیراز

000بوشهرشیراز

258.300132.80032.200تبریزشیراز

246.800127.10031.100تهرانشیراز

218.500112.90028.200رشتشیراز

201.000104.20026.400زاهدانشیراز

206.300106.80027.000ساریشیراز

115.90061.60018.000عسلویهشیراز

148.60077.90021.300قشمشیراز

000الرشیراز

124.70066.00018.800المردشیراز

240.800124.00030.500مشهدشیراز

142.20074.70020.600کرمانشیراز

145.40076.30020.900کیششیراز

000اصفهانعسلویه

000اهوازعسلویه

245.500126.40030.900تهرانعسلویه

000رشتعسلویه

115.90061.60018.000شیرازعسلویه
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حقوق و تجارت

8

8

تبریز - اس�د فالح- قائم مقام ش�رکت 
توزی�ع نی�روی ب�رق تبری�ز از تصمیم 
جدی ش�رکت توزیع نی�روی برق تبریز 

برای حفظ ارتباط علمی با دانش�گاه ها خبر داد.حبیب اهلل 
نهال پروری به پتانس�یل باالی علمی این شرکت در میان 
شرکت های توزیع برق کشور اشاره کرد و وجود طرح های 
جدید فنی و تخصصی س�طح باال در این ش�رکت را نشان 

از ارزش گ�ذاری مدیریت س�ازمانی ب�ه مقوله دانش و 
پژوهش دانست. وی افزود: این شرکت...

ام�روز-  فرص�ت  خبرن�گار  اصفه�ان- 
کارش�ناس تعمی�رات مکانی�ک تعمیرگاه 

ریخت�ه گري ش�رکت فوالد مبارک�ه اصفهان گف�ت: با انجام 
بازرس�ي هاي به موقع و تعمیرات و سرویس هاي مناسبي که 
بر روي س�گمنت صفر ماشین ش�ماره 3 ریخته گري صورت 
گرف�ت، این س�گمنت از ابتداي تیر تا مهرماه س�ال جاري با 
باالترین عمِر کاري، رکورد 1611 ذوب در س�گمنت هاي صفر 

ماشین هاي ریخته گري را به ثبت رساند...

ثبت رکورد 1611 ذوب در 
سگمنت صفر ماشین ریخته گری 

شماره 3 فوالد مبارکه اصفهان

ارزش گذاری به دانش و پژوهش 
از رویکردهای مدیریتی شرکت 

توزیع نیروی برق تبریز است

دوشنبه -15تیر 1394 - 19رمضان 1436 - سـال دوم- 16صفحه -  ضمیمه رایگان شماره266 Mon.6 July 2015
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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

4

 حمایت کیفری
 از محیط زیست

Tue. 10 Nov 2015 - 1437 سه شنبه -19آبان 1394 - 27محرم
 س�ال د وم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 368
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ــكى قانونى اعالم كرد: در شش ماهه نخست سال جارى 321 هزار و  پزش
ــكى قانونى مراجعه كردند كه اين رقم در  185 مصدوم نزاع به مراكز پزش
ــته با آمار 345 هزار و 25 نفر9/6درصد  ــه با مدت مشابه سال گذش مقايس
ــور، در نيمه  ــكى قانونى كش ــازمان پزش ــت. به گزارش س كاهش يافته اس
ــزار 805 نفر مرد و  ــزاع 222 ه ــال از كل مراجعه كنندگان ن ــت امس نخس

98 هزار و 380 نفر زن بودند. 
ــان رضوى با  ــران با 55 هزار و 488، خراس ــتان هاى ته در اين مدت اس
ــتان هاى  ــترين و اس 28 هزار و 79 نفر و اصفهان با 22 هزار و 950 نفر بيش

ايالم با يك هزار و 919، خراسان جنوبى يك هزار و 962 و سمنان با 2هزار 
و 561 كمترين آمار مراجعه كنندگان نزاع را داشته اند. 

  كاهش 7,4 درصدر مراجعه كنندگان نزاع در تابستان
ــاس اين گزارش، در تابستان سال جارى نيز آمار مراجعين نزاع در  براس
كشور7/4درصد كاهش يافت، در اين مدت 169 هزار و 810 نفر به پزشكى 
ــتان  ــى مراجعه كردند در حالى كه آمار مراجعه كنندگان نزاع در تابس قانون

سال گذشته 183 هزار و 414 نفر بوده است. 

ــكى  ــال تعداد مراجعه كنندگان نزاع به مراكز پزش ــهريور ماه امس در ش
ــته ــال گذش ــهريور س ــبت به ش ــزار و 506 نفر بوده كه نس ــى 54 ه قانون

 1/9 درصد كمتر شده است. 
ــت ظاهر خون آلود تاثيرى در صدور نظريه كارشناسى توسط  گفتنى اس
ــى در خصوص  ــكى قانونى ندارد، آنچه مبناى صدور نظريه كارشناس پزش
جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. براى صدور نظريه كارشناسى 
ــكى قانونى ارائه  ــازمان پزش ــط س ــى از نزاع توس در خصوص صدمات ناش

معرفى نامه از مراجع قضايى يا كالنترى الزامى است. 

كاهش 7 درصدى مراجعه به پزشكى قانونى در نيمه نخست امسال

ــرم قوه  ــگيرى از وقوع ج ــى و پيش ــاون اجتماع مع
ــه با بيان اينكه رفع آثار منفى جرايم، هزينه هاى  قضايي
ــد، گفت: هزينه  ــام تحميل مى كن ــاده اى به نظ فوق الع
ــاندن به حكم، از چند  برگزارى محاكم زنجيره اى تا رس

10 هزار ميليارد تومان فراتر مى رود. 
ــتين كميته  به گزارش ايرنا، محمدباقر الفت در نخس
ــونت كه در محل اين معاونت و  ــگيرى از خش ملى پيش
با حضور نمايندگان نهادهاى دولتى، قضايى و انتظامى 
برگزار شد، افزود: بروز جرايم خشن، موجب بى اعتمادى 
ــهروندان به نهادهاى قضايى و انتظامى نيز مى شود و  ش
ــهروندان عالمت سوال هاى زيادى  همچنين در ذهن ش
ــهروند مبتال به اين ميزان  ايجاد مى كند كه چرا يك ش

خشونت شده است. 
ــا عقده هاى روانى  ــونت برابر ب وى با بيان اينكه خش
است كه مى تواند منشا روانى فراوان داشته باشد، گفت: 
ــر مى بينيم در خيابان يك اتومبيل چند ميلياردى با  اگ
ميلگرد تخريب مى شود، نشان مى دهد تخريب كنندگان 

اين اتومبيل دچار عقده هاى روانى هستند كه چرا خود 
نمى توانند اين اتومبيل ها را تهيه كنند. 

ــد افول اخالقى و  ــن را موي الفت بروز رفتارهاى خش
ــن  ــت و تصريح كرد: جرايم خش تربيت در جامعه دانس
ــمت روحانيت  ــان مى دهد قسمت سبوعيت بر قس نش
ــتگاه ها دچار كج  ــراد غلبه پيدا كرده و اين يعنى دس اف

كاركردى شده اند. 
ــه داد: مدارس به جاى تربيت،  وى با ذكر مثالى ادام
موجب نهادينه شدن رفتار خشن مى شوند و اين نشان 
مى دهد آموزش و پرورش نمى تواند اقدامات صحيح در 

راستاى تربيت دانش آموزان انجام دهد. 

  همكارى صحيح رسـانه ها براى اطالع رسانى از 
موضوع خشونت

الفت، همكارى صحيح رسانه ها نسبت به اطالع رسانى 
ــت: وقتى  ــت و گف ــونت را ضرورى دانس ــوع خش موض
ــر مى كنند بايد  ــانه ها، آمارهايى از قتل عمد منتش رس

ــى دارد و  ــواع مختلف ــند كه قتل ان ــته باش توجه داش
ــوع آن بر عهده  ــخيص عمدى يا غيرعمدى بودن ن تش
ــت و آمار پزشكى قانونى مرجع تعيين كننده  دادگاه اس

قتل ها نيست. 
ــده و  ــناخته ش ــفانه مرجع ش ــه داد: متاس وى ادام
متمركزى در رابطه با ارائه اطالعات درباره جرايم خشن 

در كشور وجود ندارد. 
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه 
ــگيرى موضوعيت دارد.  ــونت در امر پيش ادامه داد: خش
جرايم خشن آثار متعدد و درازمدتى را در جامعه و روى 
ــت زيرا بزه  ــده و نزديكان آنها خواهد داش ــراد بزه دي اف

همراه با خشونت، تغيير دهنده رفتار فرد است. 
ــونت تا حدود  ــان كرد: بزه همراه با خش وى خاطرنش
ــخصيت فرد مى شود. يكى از اين  زيادى تغيير دهنده ش
ــونت  ــت كه فردى كه دچار خش آثار بلندمدت اين اس
ــت در آينده نتواند نقش خود را به  ــود ممكن اس مى ش
ــتى ايفا كند و عملكرد قابل قبول و موفقى در اين  درس

زمينه داشته باشد.  الفت با ذكر مثالى افزود: براى مثال 
ــرى مورد ربايش و آزار و اذيت جنسى  اگر دختر يا پس
ــده، جامعه را به  ــرد مى تواند در آين ــرد، اين ف قرار گي
ــد و نمى تواند نقش هاى اجتماعى همچون  چالش بكش
ــرد و عامل رفتار  ــادرى را به خوبى برعهده بگي نقش م

خشونت آميز ضد ديگران مى شود. 

  واقعيت هاى حوزه خشونت را كمرنگ نمى كنيم
معاون رئيس قوه قضاييه با اشاره به دستور كار كميته 
ــونت عنوان كرد: در كميته كشورى  ــگيرى از خش پيش
ــگيرى از خشونت تالش مى كنيم مسئوالن مرتبط  پيش
ــانيم. به دور  را به آگاهى هاى الزم در اين خصوص برس
ــعى نمى كنيم واقعيت ها را  از هر گونه رفتار هيجانى س

كمرنگ كنيم. 
ــد زيرمجموعه  ــه مى توان ــن كميت ــه داد: اي وى ادام
شوراها، كميته ها، كميسيون ها و ساختارهايى باشد كه 

در آينده ايجاد خواهد شد. 

معاون قوه قضاييه: 

رفع آثار منفى جرايم هزينه هاى فوق العاده اى به نظام تحميل مى كند
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استقرار هيات بازرسى در معاونت حمل ونقل ترافيك شهردارى تهران
ــازمان بازرسى كل كشور، از استقرار هيات بازرسى در  تهران – ايرنا  - س

معاونت حمل ونقل ترافيك شهردارى تهران خبر داد. 
ــور، هيات بازرسى امور وزارت  ــازمان بازرسى كل كش به گزارش س
ــهردارى) از دوم آبان  ــهردارى ها (گروه خدماتى و فنى ش ــور و ش كش
ــى  ماه تا 18 آذر ماه در معاونت حمل ونقل ترافيك با موضوع «بررس
ــهردارى تهران درخصوص  ــت حمل ونقل و ترافيك ش عملكرد معاون
پروژه بليط الكترونيكى حمل و نقل عمومى شهر تهران» مستقر است. 
براساس اين گزارش، چنانچه كاركنان و شهروندان درمورد عملكرد 
ــتگاه اجرايى شكايت يا اعالماتى دارند مى توانند به  و اقدامات اين دس
هيات بازرسى مستقر مراجعه يا با شماره تلفن گوياى 136 يا با شماره 

تلفن 96018504 تماس حاصل كنند. 
ــازمان بازرسى كل كشور  ــامانه رسيدگى به شكايات س همچنين س
ــىhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دريافت  ــانى اينترنت ــه نش ب

شكايات و اعالمات شهروندان در اين زمينه است. 
حضور ايران در نشسـت جهانى دادسـتان ها در روسيه با تدابير 

ضد تبهكارى
تدابير ضد تبهكارى، مقابله با جرائم سازمان يافته بين المللى و تروريسم؛ 
ــتور كار نشست دادستان هاى  ــكالت كنونى جهانى در دس بزرگ ترين مش
150 كشور در شهر سوچى روسيه است كه هيات قضايى جمهورى اسالمى 
ــز در آن حضور دارد. در هفتمين كنفرانس منطقه اى و بين المللى  ايران ني

دادستان هاى كشورهاى مختلف جهان به ويژه آسياى مركزى، شرق و مركز 
ــنبه، هجدهم آبانماه) آغاز شد، «سيدابراهيم  اروپا كه از روز گدشته (دوش
ــى» دادستان كل كشور مواضع و ديدگاه هاى جمهورى اسالمى ايران  رئيس
ــكال مختلف جرائم بين المللى و  ــراى همگرايى جامعه جهانى عليه اش را ب

لزوم همكارى هاى گسترده منطقه اى تشريح خواهد كرد. 
ــوچى، ارائه  ــت س ــالمى ايران در نشس ــتور كار هيات جمهورى اس دس
ــان، تروريسم، فساد مالى،  راهكارهاى كاربردى در باره مبارزه با قاچاق انس
ــا توجه به موقعيت  ــاى قاچاق مواد و... ب ــترده بانده مبارزه با فعاليت گس

حساس منطقه پر بحران خاورميانه است. 
از سوى ديگر، هيات ايرانى در طول برگزارى اين كنفرانس مذاكراتى را با 
همتايان روس خود برگزار خواهد كرد تا زمينه هاى گسترش همكارى هاى 
ــور براى مقابله با تبهكارى هاى منطقه اى گسترش  قضايى و حقوقى دو كش

يابد. 
ــالمى ايران و روسيه كه چندين توافقنامه قضايى و امنيتى  جمهورى اس
ــالش مى كنند  ــدر دارند، ت ــاق مواد مخ ــارزه با قاچ ــوزه مب ــژه در ح به وي
همگرايى هاى خود را در اين زمينه گسترش دهند و اين موضوع همواره در 

دستور كار مسئوالن دو كشور بوده است. 
ــراج» رئيس سازمان بازرسى كل كشور كه  در همين چارچوب «ناصر س
ــاد در  ــت پنج روزه انجمن بين المللى مبارزه با فس ــركت در نشس براى ش
ــفر كرده بود؛ با چند مقام بلندپايه  ــن پترزبورگ به روسيه س ــكو و س مس

ــور ديدار و مذاكره  ــتان كل اين كش قضايى از جمله «يورى چايكا» دادس
كرد و هر دو طرف خواستار برنامه ريزى براى گسترش روابط در اين حوزه 

شدند. 
سراج و «ايگور ارتيميوف» رئيس سازمان ضد انحصار روسيه در مذاكرات 
ــعه همكارى هاى دو كشور در حوزه هاى قضايى و حقوقى  خود بر لزوم توس

مرتبط با يكديگر تاكيد كردند. 
ــيه نشست  ــترى ايران نيز در حاش  «مصطفى پورمحمدى» وزير دادگس
ــازمان ملل متحد در زمينه مبارزه با فساد كه  اخير هفت روزه كنفرانس س
با حضور هيات هاى بلندپايه از 170 كشور جهان در سن پترزبورگ برگزار 
ــود، يك تفاهمنامه  ــاندر كونوالو» همتاى روس خ ــد، در ديدار با «الكس ش

همكارى هاى قضايى در حوزه هاى مختلف امضا كرد. 
ــور افزود: با توجه  كونووالو با مهم خواندن تفاهمنامه قضايى بين دو كش
ــور در حوزه هاى  ــه برنامه ريزى هاى مورد توافق، اميدواريم روابط دو كش ب

مختلف به ويژه قضايى و حقوقى نزديك تر شود. 
ــيه راهكارهاى  ــتان كل روس ــدار پورمحمدى با دادس ــن در دي همچني
ــترش همكارى هاى دو كشور در عرصه هاى قضايى و مبارزه با اقدامات  گس
ــورد تاكيد قرار  ــور م ــه به تجربيات دو كش ــى با توج ــه بين الملل تبهكاران
ــتان كل روسيه در اين ديدار گفت: فشردگى رايرنى ها  گرفت. چايكا دادس
ــانه روند توسعه همكارى هاى  ــكو، نش و تماس هاى بين المللى تهران و مس

دوجانبه در عرصه هاى مختلف و سطح عالى روابط است.

سازمان زندان ها در پى ازبين بردن زمينه هاى آسيب زا در زندان است
ــخگويى به  ــى و پاس مديركل ارزيابى عملكرد، بازرس
شكايات سازمان زندان ها گفت: بزرگ ترين رسالت اين 
سازمان از بين بردن زمينه هاى آسيب زا در زندان است. 
به گزارش ايرنا، اسماعيل نوروزى در نشست با رؤسا 
ــتادى زندان هاى هرمزگان افزود: زندان  و مسئوالن س
محيطى آسيب زاست كه با فراهم كردن زمينه مناسب 

مى توان تا حد زيادى دامنه آسيب را كاهش داد. 
وى بيان داشت: نگهدارى از مجرمان و افراد ناهنجار 
ــود اما  ــكل نخواهد ب ــع بدون مش ــور قط ــه به ط جامع
كاركنان با تالش صادقانه به دنبال باز اجتماعى كردن 
ــازمان زندان هاى  ــاور رئيس س ــتند. مش اين افراد هس
ــور اظهاركرد: مديريت زندانبانى پشت ميزنشينى  كش

نيست بلكه كارى ميدانى و عملياتى است. 
ــه ميدانى كاركنان كمك زيادى  نوروزى گفت: تجرب
ــازمانى  ــت گذارى هاى س ــن برنامه ها و سياس به تدوي
مى كند كه بايد اين تجربه به مسئوالن باالدستى براى 
انجام پژوهش هاى ميدانى منتقل شود. وى اضافه كرد: 
ــا بهره گيرى از آموزه هاى دينى و طرح هاى نوين  بايد ب

آموزشى زمينه هاى اصالح و تربيت مددجويان را فراهم 
و آنان را به زندگى اجتماعى اميدوار كرد. 

ــازمان زندان ها گفت:  ــرد س ــركل ارزيابى عملك مدي
ــى در زندان ها در  ــث فرهنگى و عقيدت ــه به مباح توج
بازگشت مددجويان به جامعه بسيار مؤثر است كه اين 
مهم، نياز به برنامه ريزى و هدف گذارى مناسب است. 
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در ای��ن مقاله قصد داریم به موضوع مس��ئولیت ش��رکت ها، مس��ئولیت 
نیابتی و انواع مجازات های پیش بینی شده در موضوع آلودگی محیط زیست 

بپردازیم. 

1-مسئولیتشرکتها
در ایاالت متح��ده آمریکا که ش��رکت ها به عنوان اش��خاص حقوقی قابل 
مج��ازات هس��تند، دالیلی مبن��ی بر اینکه مج��ازات کارکن��ان عالی رتبه 

شرکت ها موثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه می شود. 
در بلژی��ک روی��ه قضایی پذیرفته اس��ت که رئیس یک موسس��ه باید به 
مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت 

صریح یا ضمنی او مرتکب می شوند، مسئول کیفری شناخته شود. 
در حقوق آمریکا و انگلس��تان، مس��ئولیت جزایی ش��رکت ها و اشخاص 
حقوقی یک سنت استقرار یافته محسوب می شود، در حالی که در کشورهایی 
که س��نت های قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ ش��ده اس��ت. 
همان طوری که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی در گزارش خود 
به خصوص در بخش محیط زیست نوش��ته است: »عدم مسئولیت اشخاص 
حقوقی مش��کالت مهمی را به وجود می آورد. خطرناک ترین نوع آلودگی ها 
به وسیله مجتمع های صنعتی صورت می گیرند. تعقیب و محکومیت رئیس 
یا مدیر اجرایی یک موسس��ه همیشه نسبت به آن موسسه اثر بازدارنده ای 

نخواهد داشت. 
برای حفاظت محیط زیست، مجازات موسسات به عنوان اشخاص حقوقی 

از مجازات رؤسا یا کارکنان این موسسات موثرتر خواهد بود. 
به عالوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچ کس به مجازات 
نرسد. دعوای میناماتا که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزی از پیدایش چنین 

وضعی به شمار می رود. 
در کش��ورهای گ��روه دوم به ظاهر وضع به تدریج تغیی��ر می یابد. مثال در 
فرانس��ه، طرح جدی��د قانون جزا در ماده 2-210 خود مس��ئولیت کیفری 
شرکت ها را پذیرفته اس��ت. همچنین در بلژیک، به موجب گزارش کمیته 

اروپایی مس��ائل جزایی، مسئولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست 
گنجانیده ش��ده و به موجب بعضی از قوانین دیگر آن کش��ور، یک شرکت 
از لحاظ مدنی مس��ئول پرداخت جریمه هایی است که به کارکنان آن تعلق 

می گیرند. 

در آلمان ممکن اس��ت ش��رکت ها محکوم به پرداخت جریمه های اداری 
ش��وند. در یوگسالوی یک ش��خص حقوقی فقط به س��بب ارتکاب خالف 
مجازات می ش��ود، نه به سبب ارتکاب جرم جزایی. طبق گزارش رژمان در 
لهس��تان نظریه موافق با پذیرفتن مسئولیت کیفری شرکت ها قوت گرفته 

حمایتکیفریازمحیطزیست
ریوچی،استادحقوقدانشگاهتوکیو

ترجمه:دکترهادیخراسانی
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است. 
گر چه مسئله مس��ئولیت جنبه های فلسفی ماهیت 
مسئولیت جزایی را مطرح می سازد؛ اما موضوع اساسی 
آن اس��ت که آیا مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت به 
پرداخت جریمه تاثیری بازدارنده دارد یا خیر. به طوری 
که می دانیم غالبا گفته می ش��ود که مقامات عالی رتبه 
شرکت ها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر 
 از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند؛ زیرا 
پرداخت جریمه ارزان تر تمام می ش��ود تا هزینه کنترل 
تخلیه فضوالت کارخانه. سپاروویک یک نمونه ای از این 
جریان را در مورد یوگسالوی گزارش داده است. با این 
وجود، طبق گزارش میدا در ایاالت متحده آمریکا وضع 

در شرف تغییر یافتن است. 
به عن��وان مثال ش��رکت االید کمیکالز ب��ه پرداخت 
2/13 میلیون دالر جریمه محکوم ش��د و نیز ش��رکت 
جن��رال الکتریک محک��وم به پرداخ��ت 7 میلیون دالر 

جریمه شد. 
در کش��ورهایی ک��ه تعیی��ن مبلغ جریمه ب��ه اندازه 
آمری��کا انعطاف پذی��ر نیس��ت، ممکن اس��ت این گونه 
مجازات مش��کالتی به وجود بی��اورد. احتماال به همین 
س��بب بوده که کمیت��ه فرعی کمیته اروپایی مس��ائل 
جزایی برقراری انواع مختلف مجازات های مالی از قبیل 
جریمه های روزانه، جریمه ه��ای تعلیقی و جریمه های 

مشروط را توصیه کرده است. 
مارک��وس معتقد اس��ت ک��ه چون مج��ازات آخرین 
راه چاره اس��ت، نباید اش��خاص حقوقی را مشمول آن 
س��اخت. بدیهی است؛ در بسیاری از موارد برای کنترل 
ش��رکت ها به ویژه اقدام��ات اداری موثرترن��د؛ اما باید 
خاطر نش��ان س��اخت که مجازات شرکت به عنوان یک 
شخص حقوقی ممکن اس��ت نقش مفیدی را ایفا کند 
که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی 
رتبه شرکت و به خصوص رئیس شرکت که معموال سپر 

بالی نتایج تصمیمات اشتباه شرکت قرار می گیرند. 
ب��ه هر ح��ال همان گونه ک��ه کمیته فرع��ی کمیته 
اروپای��ی مس��ائل جزایی توصی��ه کرده اس��ت، اصول 
مس��ئولیت کیفری به خصوص با توجه به امکان به کار 

بردن این اصول در مورد بعضی از شرکت های خصوصی 
و دولتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

2-  مسئولیت نیابتی
وقتی که یک جرم مربوط به آلودگی محیط به وسیله 
یک شرکت ارتکاب می یابد، معموال تشخیص کسی که 
از لحاظ کیفری مس��ئول این عمل بوده، دش��وار است. 
معموال نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی به عنوان 
عامل مستقیم مسئول شناخته می شود )عامل مادی(. 
معموال در ش��رکت ها و موسس��ات بزرگ ی��ک مأمور 
مخصوص به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب 
می ش��ود. در عی��ن حال با توجه ب��ه ماهیت جرم غالبا 
خواسته می ش��ود که مقام مافوق، به ویژه رئیس شرکت 
الاقل توامان با او مس��ئول کیفری شناخته شود )عامل 

معنوی(. 
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم، این مسئله 
را به نحو شایس��ته ای حل نکرده اس��ت. در کشورهایی 
که شرکت ها، مش��مول مجازات نمی شوند، این عقیده 
که رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب 
اعمالی که زیر دس��تان آنها مرتکب شده اند، مسئولیت 
کیف��ری دارند، از طری��ق رأی دادگاه ها یا وضع قوانین 
بروز کرده است. مثال دلماس مارتی گزارش می دهد که 

در فرانسه، رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون 
روستاها با آنکه اختیارات خود را به کارمند زیر دستش 
تفویض کرده بود، مس��ئول ش��ناخته شد؛ اما در موارد 
دیگر، به ویژه در م��وردی که عمل ارتکابی جنبه کامال 
فنی دارد، رئیس ش��رکت با هر عنوانی که به او سپرده 
شده اس��ت، از جمله مدیریت، تصدی یا اداره موسسه 
یا بن��گاه، هر گاه عالما و عامدا بگ��ذارد که افراد تحت 
اختیار و کنترلش، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، 
مسئول ش��ناخته خواهد شد. طرح جدید قانون جزا از 
این هم ی��ک گام فراتر می رود. ماده 1-210 این طرح 
قانونی تنها کس��ی را که عالم��ا و عامدا با ترک عمدی 
یک عمل یا به علت سهل انگاری موجب شود که افراد 
تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانونی یا آیین نامه ای را 
که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می شوند، 

نقض کنند، عامل جرم می شناسند. 
کنس��تانت می گوید: در بلژیک رویه قضایی پذیرفته 
است که رئیس یک موسسه باید به مناسبت اعمالی که 
مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت 
صریح یا ضمنی او، مرتکب می ش��وند، مسئول کیفری 

شناخته شود. 
در جمه��وری ف��درال آلم��ان در قانون من��ع رقابت 
عادالن��ه مقرراتی وجود دارد که ب��ه موجب آن رئیس 

یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او بر خالف 
قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است. 

اوهل�ر بح�ق این مق�ررات را مورد انتق�اد قرار 
می دهد. 

وی اس��تدالل می کن��د ک��ه مق��ررات مذک��ور، ب��ا 
اصل اساس��ی مس��ئولیت کیف��ری مغای��رت دارد؛ زیرا 
رئیس یک ش��رکت ممکن اس��ت قادر به جلوگیری از 
عم��ل ارتکابی کارمند خود، حتی اگر از آن مطلع بوده 

است، نباشد. 
در ای��االت متح��ده آمری��کا که ش��رکت ها به عنوان 
اش��خاص حقوقی قابل مجازات هس��تند، دالیلی مبنی 
بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه ش��رکت ها موثرتر 
از مجازات خود شرکت ها است، اقامه می شود. کادیش 
روی ای��ن موض��وع در م��ورد جرایم اقتص��ادی تاکید 

می کند. 
این اس��تدالل در مورد جرای��م آلودگی قانع کننده تر 
اس��ت؛ زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی ش��دیدتر 
است و مردم خواهان مجازات افرادی هستند که متهم 

به این گونه جرایم هستند. 
میدا گزارش می دهد که میان وظیفه افس��ران ارتش 
درمورد کش��ف حقایق و کنترل از یک طرف و وظایف 
متصدیان عالی رتبه ش��رکت ها از طرف دیگر مقایس��ه 
به عمل آمده اس��ت. )رجوع ش��ود به دعوای یاماشیتا، 
ای��االت متح��ده، 1946(؛ ولی جای تردید اس��ت که 

چنین مقایسه ای صحیح باشد. 
رئیس یک ش��رکت قادر مطلق نیست، همان گونه که 
یاماش��یتا نبود. برای دفاع از رئیس ش��رکتی که مورد 
اتهام قرار می گیرد حداقل باید پذیرفت که ممکن است 
آنچ��ه به ظاه��ر در حیطه اختیارات و اقت��دار او به نظر 
می رس��د عمال خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او 
در انجام وظایفی که از لحاظ نظارت بر امور ش��رکت به 

عهده دارد، باید مبتنی بر دالیل قاطعی باشد. 

مجازات ها
از آنج��ا که جرایم مربوط ب��ه آلودگی محیط، اعمال 
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ــه تا وارد  ــررات ادارى گرفت ــى از مق ــى از تخط مختلف
ــالمت افراد را در بر مى گيرند،  آوردن زيان به جان و س
ــاى مختلف  ــب اهميت بزه ه ــد بر حس ــا باي مجازات ه

متفاوت باشند. 

الف. جزاى نقدى
ــت كه جريمه هاى كيفرى متداول ترين  ــكى نيس ش
ــتند.  ــورد جرايم آلودگى محيط هس ــا در م مجازات ه
ــت كه اعمال  ــب اس جريمه كيفرى از اين لحاظ مناس
ــى  ــوال از فعاليت هاى اقتصادى ناش ــازى معم آلوده س
ــت  ــورهاى سوسياليس ــر كش ــا در اكث ــوند؛ ام مى ش
ــاى آلودگى محيط  ــاى كيفرى در مورد بزه ه جريمه ه

پيش بينى نشده اند. 

ب) محكوميت به زندان
ــورها مقرراتى مبنى بر  ــن اغلب كش ــه در قواني گرچ
ــده آلودگى محيط  ــازات زندان در مورد جرايم عم مج
ــت؛ اما روشن نيست كه تا چه حد  ــده اس پيش بينى ش
ــوند.  ــته مى ش ــررات عمال به مورد اجرا گذاش ــن مق اي
احتماال همان گونه كه در گزارش كميته فرعى، كميته 
اروپايى مسائل جزايى خاطر نشان شده است، اين نوع 
ــى، يعنى براى  ــه علل روانشناس ــازات در قوانين ب مج
نشان دادن اهميتى كه به جرايم آلودگى داده مى شود، 

گنجانيده شده است. 

ج. جريمه هاى ادارى يا مدنى 
ــك، محكوم  ــورد تخلفات كوچ ــوى ديگر در م از س
ــردن متخلف به جريمه كيفرى به علت اينكه موجب  ك
بدنامى او مى شود، بيش از حد سنگين تلقى مى شود. 

ــريفات مربوط به محكوم كردن به  به عالوه گاهى تش
جريمه هاى كيفرى پيچيده و مزاحم هستند. به همين 
ــه جريمه هاى غير كيفرى از  ــورها ب جهت بعضى از كش
ــى كه مى توان آنها را با  قبيل جريمه هاى ادارى و مدن
ــرعت بيشتر و تشريفات ساده ترى اخذ كرد، متوسل  س
شده اند.  بعالوه اين نوع جريمه ها از لحاظ تعيين مبلغ 

انعطاف پذيرى بيشترى دارند. 
حال اگر به روش هايى كه در اين زمينه در كشورهاى 
ــاهده  ــود، مش ــت نظرى افكنده ش مختلف متداول اس
ــد كه مثال در بلغارستان بنا به گزارش ننوف  خواهد ش
ــك قانون كلى درباره تخلفات ادارى وجود دارد كه به  ي
موجب آن متخلف عالوه بر اينكه مورد سرزنش عمومى 
قرار مى گيرد و از بعضى از حقوق خود محروم مى شود، 
ــه پرداخت جريمه  ــازمان ادارى مى تواند او را ب يك س
ــازى كه در  محكوم كند و حتى در مورد اعمال آلوده س
قانون جزا پيش بينى شده اند، نسبت به تخلفات كوچك 
ــاى محكوم كردن به مجازات  مى توان متخلف را به ج

كيفرى به پرداخت جريمه ادارى محكوم كرد. 
ــون جزاى  ــه به موجب قان ــزارش مى دهد ك اهلر گ
ــان جريمه هاى غير كيفرى  ــورى دموكراتيك آلم جمه
ــارت و جريمه هاى انضباطى در مورد  از قبيل اخذ خس
ــج آنها ضرر قابل توجهى  ــم و تقصيرهايى كه نتاي جراي
ــور كلى وارد  ــراد يا جامعه به ط ــوق و منافع اف به حق

نمى آورند، قابل اعمال هستند. 
ــوع جريمه  ــك آلمان يك ن ــورى دموكراتي در جمه
ــود،  ــورد بعضى از خالف ها اخذ مى ش ــه در م ادارى ك
ــا و جرايم  ــان اين نوع خالف ه ــود دارد. تفاوت مي وج
ــه كيفى. در بعضى از  ــت ن كيفرى يك تفاوت كمى اس

موارد مى توان خاطى را به دلخواه به جريمه هاى ادارى 
يا به جريمه هاى كيفرى محكوم كرد. 

در اياالت متحده آمريكا يك نوع جريمه مدنى وجود 
ــت مى تواند براى محكوم كردن خاطى به اين  دارد. دول
ــوا كند. براى  ــه در دادگاه حقوقى اقامه دع ــوع جريم ن
ــريفات اين نوع دادرسى كافى  ــان دادن سادگى تش نش
ــود كه حضور خوانده در دادگاه اجبارى  ــت گفته ش اس
نيست و دادستان الزامى به احضار شهود ندارد. استفاده 
ــاى جريمه هاى كيفرى در  ــاى مدنى به ج از جريمه ه
ــيله محققان  ــه وس ــى محيط ب ــم آلودگ ــورد جراي م

آمريكايى، همانند كوول توصيه شده است. 
ــى  ــوى فعل ــد، الگ ــود مى گوي ــزارش خ ــدا در گ مي
ــون آلودگى مصوب  ــيله قان مجازات هاى كيفرى به وس
ــب آن هركس بالفاصله  ــد كه به موج 1970 برقرار ش
ــازمان هاى  ــاير مواد زيان آور را به س ــه نفت يا س تخلي
ــمول مجازات هاى كيفرى  ــزارش ندهد، مش مربوط گ
خواهد شد؛ اما تمام مجازات هاى پيش بينى شده ديگر، 
در اين قسمت از قانون مجازات هاى مدنى خواهند بود. 
ــى ميان جريمه هاى كيفرى  از آنجاى كه تفاوت اساس
ــدارد، بايد در تعريف  و جريمه هاى غير كيفرى وجود ن
ــر روانى در آنها و در آيين  ــم و دخالت دادن عنص جراي
ــم، حداقل تضمين  ــى به منظور حمايت از مته دادرس

ــد كه اگر اين شرايط  ــود. چنين به نظر مى رس داده ش
ــوند، به كار بردن جريمه هاى غير كيفرى در  رعايت ش
مورد تخلفات كوچك در زمينه آلودگى محيط، موثرتر 

و مناسب تر از جريمه هاى كيفرى خواهد بود. 

زيان ديدگان
ــى كه از يك جرم كيفرى زيان مى بيند  معموال كس
ــود و  ــتار مجازات مجرم مى ش در عين حال هم خواس
ــارت، رابطه ميان مجازات و  هم خواستار دريافت خس
جبران خسارت ساده نيست و به عقيده من اين رابطه 
ــو اقامه دعواى  ــت. از يك س الاقل داراى دو جنبه اس
ــارت  ــول توافق درباره خس ــت حص كيفرى ممكن اس
ــت عالقه او به مجازات  ــى به زيان ديده ممكن اس مدن
ــف را از بين ببرد و بدين ترتيب موضوع مجازات  متخل

منتفى شود. 
ــت  يكى از خصوصيات جرايم آلودگى محيط آن اس
كه معموال تعداد زيادى از افراد از آن متضرر مى شوند 
ــه رابط ميان  ــت در جنبه هاى دوگان ــن خصوصي و اي
خسارت و مجازات اثر مى گذارد. حال جنبه نخست را 
ــى قرار مى دهيم. در بعضى  به طور اختصار مورد بررس
ــراى تعقيب كيفرى  ــورها زيان ديده مى تواند ب از كش
مجرم و دريافت خسارت از او از آيين دادرسى واحدى 
(اقامه دعواى مدنى) استفاده كند. در اين مورد تعقيب 
كيفرى نقش تسهيل جبران خسارت را ايفا مى كند. در 
كشورهاى مذكور اين پرسش مطرح مى شود كه آيا در 
ــت كه به تعداد زيادى  مورد جرايم آلودگى محيط زيس
از افراد زيان وارد مى آورند، مى توان براى زيان ديدگان 
حق اقامه دعواى گروهى و دسته جمعى در دادگاه هاى 
ــد. دلماس مارتى اتخاذ چنين روشى  مدنى را قائل ش
را براى فرانسه توصيه كرده است. حتى در كشورهايى 
ــه اين رويه را انتخاب نكرده اند، اقامه دعواى كيفرى  ك
ــت همچنان نقش تسهيل جبران خسارت را  ممكن اس
ــده مى تواند در دعواى حقوقى  ــا كند؛ زيرا زيان دي ايف
خود از نتيجه تحقيقاتى كه پليس به مناسبت تعقيب 
ــت، استفاده كند. در مواردى  كيفرى به عمل آورده اس
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ــه صنعتى است و  ــازى، يك موسس كه عامل آلوده س
ــائل فنى مربوط به نحوه  زيان ديده اطالع كافى از مس
توليد محصوالت و تخليه فضوالت آن ندارد، تحقيقات 
پليس تا حدود زيادى به او كمك خواهد كرد. بنابراين 
ــازى محيط بايد  ــه آلوده س ــود ك ــتدالل مى ش گاه اس
ــريح شد  ــود تا به نحوى كه تش ــناخته ش يك جرم ش
موجب تسهيل جبران خسارت شود؛ ولى اين استدالل 

ــر آلودگى  ــت. به عالوه اگ ــتدالل قانونى نيس ــك اس ي
ــود، عامل آلوده سازى  ــناخته ش ــت بزه ش محيط زيس
ــان به جنايت  ــراى حمايت از متهم ــى كه ب از مقررات
پيش بينى شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت 
او در رعايت مقررات مربوط به تخليه فضوالت دشوارتر 

خواهد بود. 
ــقم اين  ــت يا س ــر از صح ــال صرف نظ ــر ح ــه ه ب

ــتدالل ها چنين به نظر مى رسد كه بايد روى جنبه  اس
ــارت و مجازات كه قبال به  دوم رابطه ميان جبران خس
ــاره شد، تاكيد شود. اگر قبول كنيم كه مجازات  آن اش
ــود، بايد به منظور  كيفرى آخرين راه چاره تلقى مى ش
ــق  ــده به مجازات متخلف، ش ــرار زيان دي كاهش اض
ــم و در آخرين  ــارت مدنى را انتخاب كني جبران خس
ــويم. به تازگى  ــل ش ــه به مجازات كيفرى متوس مرحل
ــتم پرداخت خسارت  ــورها يك سيس در بعضى از كش
ــل وجوه  ــرى از مح ــم كيف ــدگان از جراي ــه زيان دي ب
ــتم نقش كاهش  ــده است. اين سيس عمومى وضع ش
ــارى زيان ديدگان به مجازات متخلف را نيز ايفا  پا فش
ــتم را به  ــوارى مى توان اين سيس مى كند، ولى به دش
ــترش داد؛ زيرا اكثر اعمال  ــم آلودگى محيط گس جراي
ــيله موسسات توليد صورت  ــازى محيط به وس آلوده س
ــت كه جبران خساراتى را كه  ــان نيس مى گيرند و آس
آنها موجب مى شوند، به موديان مالياتى تحصيل كرد. 
ــان شود كه ژاپن  ــت خاطر نش در اين زمينه جالب اس
يك سيستم جبران خسارت ادارى را از محل وجوهى 
كه به وسيله آلوده سازان احتمالى محيط زيست تامين 

مى شود، وضع كرده است. 

نتيجه گيرى
ــده خطرناك نگران  ــدن با يك پدي هنگام مواجه ش
ــه با آن به وضع قوانين  ــويم و معموال براى مقابل مى ش
ــل مى شويم و غالبا تصور مى كنيم كه با  كيفرى متوس

وضع قوانين جديد كيفرى، مشكل حل خواهد شد. 
ــته  ــه دهه گذش ــع قوانين كيفرى طى دو يا س وض
ــت، نمونه بارزى از اين  ــه منظور حفاظت محيط زيس ب
طرز فكر به شمار مى رود، ولى از آن موقع تاكنون اين 
فرصت را داشته ايم كه بتوانيم مناسب ترين و موثرترين 
راه براى حفاظت محيط زيست را تشخيص دهيم. البته 
ــت نقشى را ايفا  قوانين كيفرى در حفاظت محيط زيس
ــكل اساسى  مى كند اما از آنجايى كه در اين زمينه مش
ــات  ــت از تنظيم قانونى فعاليت هاى موسس عبارت اس
ــبتا بزرگ، از اين رو موثرترين وسيله براى  توليدى نس
ــاى دقيق مربوط  ــور، تعيين معياره ــل به اين منظ ني
ــز معيارهاى  ــواد آلوده كننده و ني ــر م ــه پخش و نش ب
مشخصات و به كار بردن اين معيارها از طريق مقررات 
ــش محدودى را در اين  ــت. قواين كيفرى نق ادارى اس
ــه ايفا مى كنند و همين نقش محدود را هم توأما  زمين

با اجراى مقررات ادارى ايفا مى كنند. 

ــه  ــق ب ــايى كارگاه متعل كارت شناس
ــادره از اداره كل  ــوران ص ــركت آبش ش
صنايع استان تهران به شماره 64692 
ــورخ 1364/3/16 مفقود گرديده و از  م

درجه اعتبار ساقط است.

ــوران  ــه بهره بردارى كارگاه آبش پروان
ــان و  ــت درم ــادره از وزارت بهداش ص
ــماره 35043  ــكى به ش آموزش پزش
مورخ 1374/12/23 و به شماره پروانه 
ــود گرديده و از درجه اعتبار  269 مفق

ساقط است.

پروانه تأسيس كارگاه آبشوران صادره 
ــت و درمان و آموزش  از وزارت بهداش
ــورخ  ــماره 28917 م ــه ش ــكى ب پزش
1374/9/26 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ــويى كوالك متعلق به كارگاه آبشوران صادره از  پروانه ساخت مايع ظرفش
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى به شماره 21459/3 و شماره پروانه 
1205 مورخ 1375/7/24 و پروانه ساخت مايع سفيد كننده كوالك صادره از 
ــت درمان و آموزش پزشكى به شماره 21459 و شماره پروانه  وزارت بهداش
ــاقط  ــوران مفقود گرديده و از درجه اعتبار س 2066 متعلق به كارخانه آبش

است.
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اصفه�ان- خبرن�گار فرص�ت امروز- کارش��ناس 
تعمي��رات مکانيک تعميرگاه ريخته گري ش��رکت فوالد 
مبارک��ه اصفهان گفت: با انجام بازرس��ي هاي به موقع و 
تعميرات و سرويس هاي مناسبي که بر روي سگمنت صفر 
ماشين شماره 3 ريخته گري صورت گرفت، اين سگمنت 
از ابتداي تير تا مهرماه سال جاري با باالترين عمِر کاري، 
رکورد 1611 ذوب در س��گمنت هاي صفر ماشين هاي 
ريخته گري را به ثبت رساند. روح اهلل بيرانوند با بيان اين 
مطل��ب که مأموريت و هدف اختصاصي تعميرگاه ريخته 
گري مداوم، تعمير و سرويس قالب و سگمنت هاي رزرو 
ريخته گري بر اساس دستورالعمل هاي ايمني و با استفاده 
از استانداردهاي تعميراتي مربوطه مي باشد، افزود: در اين 

راس��تا تعميرگاه ريخته گري همواره تالش مي نمايد که 
با بهينه س��ازي روشها و دستورالعمل هاي خود در مسير 
بهبود مس��تمر حرکت نموده و عالوه بر تعمير و سرويس 
تجهي��زات به کمک ثب��ت اطالعات و بررس��ي و تحليل 
خرابيها، اقدام به انتخاب بهترين راه حل هاي کارشناسي 
براي رفع عيوب و خرابي هاي قالب و سگمنت ها نمايد.وي 
ضمن تأکيد بر اين مطلب که به طور ميانگين عمِر کاري 
سگمنت هاي صفر در خطوط ريخته گري فوالد مبارکه 
700 ذوب و باالتري��ن رکورد اين تجهيز نيز 1200 ذوب 
بوده است، خاطر نشان کرد: در طراحي اين تجهيزات در 

شرکت هاي» اس. ام اس دماگ آلمان« و »شيان« چين 
استاندارد 1500 ذوب مطرح گرديده است که با کسب اين 
موفقيت عمِر کارکردي قالب و سگمنت هاي ريخته گري 
مداوم با حفظ يک روند افزايشي، به عمِر کاري نمونه هاي 
خارجي و حتي در برخي مواقع فراتر از ساير فوالدسازهاي 
برتر دنيا برس��د.بيرانوند خاطر نشان کرد: عالوه بر انجام 
تعميرات بهينه و مناس��ب بر روي قالب و سگمنت ها در 
تعمي��رگاه ريخته گري، بهره برداري مناس��ب، صحيح و 
اصولي نيز در افزايش عمر کاري اين تجهيزات بسيار مؤثر 
مي باشد به اين معني که اگر در حين بهره برداري، بازرسي 

ه��اي بموقع و نگهداري و تعميرات حين توليد به خوبي 
انجام شود بدون شک قطعات تجهيز به خوبي عمل نموده 
و تجهي��ز مي تواند مدت زمان بيش��تري را در خط توليد 

باقي مانده و سرويس دهي نمايد.

ثبت رکورد 1611 ذوب در سگمنت صفر ماشین ریخته گری شماره 3 فوالد مبارکه اصفهان

تبریز - اسد فالح- قائم مقام شرکت توزيع 
نيروی برق تبريز از تصميم جدی شرکت توزيع 
نيروی ب��رق تبريز برای حف��ظ ارتباط علمی با 
دانش��گاه ها خب��ر داد.حبيب اهلل نه��ال پروری 
به پتانس��يل باالی علمی اين ش��رکت در ميان 

شرکت های توزيع برق کشور اشاره نمود و وجود 
طرح های جديد فنی و تخصصی س��طح باال در 
اين ش��رکت را نش��ان از ارزش گذاری مديريت 
س��ازمانی به مقوله دانش و پژوهش دانست. وی 
افزود: اين ش��رکت تصمي��م دارد ارتباط خود را 
با دانش��گاه ها در قالب فعاليت های پژوهش��ی 
کارب��ردی م��ورد نياز صنعت توزي��ع برق حفظ 

نمايد.همچنين وی ورود دانش��گاه ها در عرصه 
اجرای پروژه های تحقيقاتی به ويژه در پژوهش 
های منجر به کاهش هزينه های صنعت برق را، 
راه��کار عملی در ايجاد سياس��ت های حمايت 
مالی صنعت از دانشگاه ها برشمرد.معاونت برنامه 
ريزی و مهندسی ش��رکت توزيع برق تبريز نيز 
اظهار داشت: آنچه پيوند دانشگاه و شرکت توزيع 

ني��روی برق را محکم می کند، انجام پروژه های 
تحقيقاتی مورد نظر ش��رکت اس��ت. ميرحميد 
س��يدطاهری اف��زود: ما با رصد مس��ائل خود و 
امکان��ات دانش��گاه ها، اولويت ه��ای تحقيقاتی 
خود را تعيين و تبيين می کنيم و برای بهبود و 
ارتقای هر چه بيشتر سطح علمی و دانش پژوهی 
ش��رکت نيازمند حضور اساتيد در اجرا و نظارت 

پروژه های تحقيقاتی خود هستيم.وی همچنين 
اولويت های تحقيقاتی شرکت توزيع نيروی برق 
تبريز طی سال جاری را تشريح کرد.الزم به ذکر 
است مسئولين شرکت توزيع نيروی برق تبريز و 
اعضای کميته تحقيقات اين شرکت در راستای 
تفاهمنامه همکاری پژوهشی مبادله شده در سال 
92، از توانمن��دی ه��ا و قابليت های تحقيقاتی 
دانشگاه صنعتی سهند بازديد و نشست مشترکی 
با معاونت پژوهش و فناوری، اساتيد و  مسئولين 

ارتباط با صنعت اين دانشگاه برگزار کردند.

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

ارزش گذاری به دانش و پژوهش از رویکردهای مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بر اس��اس ارزيابی انجام ش��ده از عملکرد فعاليت های دفتر مطالعات پايه منابع آب 
شرکت های آب منطقه ای کشور در سال 1393، دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان حائز رتبه 
"خيلی خوب" شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب گفت: دفتر 
مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران با توجه به مبانی و معيارهای موجود، عملکرد گروه های آب سطحی، 
آب زيرزمينی و تلفيق و بيالن و بانک اطالعات مطالعات پايه منابع آب شرکت های آب منطقه ای کشور در سال 1393را 
ارزيابی کرد.مهندس حسن فراز جو افزود: دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان در بخش گروه آب سطحی با امتياز 
95.2، رتبه خيلی خوب، در بخش گروه آب زيرزمينی با امتياز 95.8، رتبه خيلی خوب و در بخش گروه تلفيق و بيالن و 

بانک اطالعات با امتياز 98.6،رتبه خيلی خوب را کسب کرد و در مجموع حائز رتبه خيلی خوب در کشور شد.

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان حائز رتبه خیلی خوب شد

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت 
مديريت ژئوپارک قشم از انجام مطالعات رسوب شناسی در 
ژئوسايت های ژئوپارک قشم خبرداد. به گزارش اداره کل 
روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد قشم، 
حميدرضا محسن پور گفت: ارائه تفسير و تهيه محتوا برای 
شناخت بيشتر نسبت به چگونگی شکل گيری ژئوسايتهای 
ژئوپارک در گرو انجام مطالعات رسوب شناسی و تهيه آمار 
و اطالعات دقيق اس��ت. وی ادام��ه داد: به همين منظور 

گروهی از کارشناسان برجسته کشور برای انجام مطالعات 
علمی در ژئوپارک قشم حضور يافته اند.

محس��ن پور بيان کرد: با حضور اين کارشناسان شرايط 
ساختاری و شکل گيری، انواع شرايط ايجاد کننده فرسايش 
و رسوب گذاری در ژئوسايت ها با تکيه بر مشاهده و تجربه 
تا ح��دودی تعيين گرديد. سرپرس��ت مديريت ژئوپارک 

قشم گفت: دستيابی به نتايج دقيق تر مستلزم آزمايشات 
فسيل شناس��ی و رسوب شناسی می باشد و از داده های 
جمع آوری شده برای انجام اين آزمايشات استفاده خواهد 
شد.به گفته محسن پور در نهايت اطالعات تهيه شده طبقه 
بندی می شود و در ژئوس��ايت های ژئوپارک برای رويت 

گردشگران به نمايش درخواهد آمد.

بافت رسوبی ژئوسایت های ژئوپارک قشم بررسی شد 

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مشاور شهردار در امور حمل و نقل و ترافيک شهرداری اراک با اشاره به اين که 
تاکنون 175 اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز به سيستم رديابی) AVL( شده است بيان نمود: قرارداد کارت 
شهروندی با شرکت سيمرغ تجارت منعقد گرديده است که در همين راستا شهروندان می توانند به تمامی شعب بانک 
تجارت در سطح شهر اراک  و تعدادی کيوسک و فروشگاه مجهز به دستگاه شارژ فراکارت شهروندی که به 180 نقطه 
خواهد رس��يد، مراجعه نمايند همچنين با توجه به آماده بودن نرم افزار سيستم، پيش بينی می شود به زودی طرح 
مذکور به طور رسمی مورد بهره برداری قرارگيرد.وی افزود: مقرر شده است 30000 کارت در اختيار شهروندان قرار 
گيرد . ش��ايان ذکر اس��ت هزينه خريد کارت شهروندی 5000 هزار تومان می باشد که در ابتدای اجرای اين طرح به 

منظور تشويق و فرهنگ سازی با 2500 تومان شارژ هديه در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت.

30000 فراکارت شهروندی در اراک توزیع خواهد شد

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مديرکل راه وشهرسازي کهگيلويه و بويراحمد از حضور راهداران در 1500 کيلومتر از 
جاده های اصلی، فرعی و روستايی برف گير اين استان خبرداد.حسن فدايي افزود: راهداران در مسيرهای برف گير استان مستقر 
می شوند تا در شرايط بحرانی آب و هوايی به بازگشايی راه ها و عمليات راهداری بپردازند. وی اظهارکرد: راهداري هاي راه هاي 
برفگير اين اس��تان براي خدمات رساني در ايام بارندگي به 218 دستگاه خدمات رسان تجهيز شدند.مديرکل راه وشهرسازي 
کهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان کرد: 13پايگاه ثابت و 9 پايگاه سيار در راه هاي مواصالتي استان در فصل سرما کار خدمات 
رساني را به مردم انجام مي دهند.فدايي تصريح کرد: 280 نيروي راهداري براي خدمات رساني بهتر نيز از اول آذر در محورهاي 
مواصالتي استان اسکان خواهند يافت.وي ادامه داد: 6548 کيلومتر راه ارتباطي در استان کهگيلويه و بويراحمد وجود دارد که 
از اين ميزان 90 کيلومتر بزرگراه، 505 کيلومتر اصلي، 1238 کيلومتر فرعي و 4715 کيلومتر نيز روستايي است.مديرکل راه 
وشهرسازي کهگيلويه و بويراحمد با بيان اينکه برای رهداری در زمستان امسال با کمبود شديد اعتبار مواجهيم، عنوان کرد: در 
صورتی که 3.5 ميليارد تومان اعتبار برای راهداری اين استان تامين نشود زمستان امسال با مشکالت جدی مواجه خواهيم شد.

حضور راهداران در 1500 کیلومتر از جاده های برفگیر کهگیلویه و بویراحمد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از افزايش 20 درصدی جذب پزشکان متخصص 
در اين استان خبر داد.پيمان آسترکی در نشست با پزشکان متخصص جديد الورود به حوزه سالمت لرستان اظهار داشت: با جذب اين 
تعداد نيروی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اقدامات اوليه توزيع آنها برحسب نيازهای شهرستانی صورت گرفت.وی با 
بيان اينکه اقدامات اوليه برای توزيع متخصصين جديد الورود در استان لرستان صورت گرفته است عنوان کرد: جذب پزشکان متخصص 
به حوزه سالمت استان باعث می شود که ما همکارانی مقيد و متعهد داشته باشيم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بيان 
اينکه هم اکنون شرايط استان لرستان برای فعاليت پزشکان متخصص در عرصه سالمت بسيار مناسب و مطلوب است گفت: با هماهنگی 
های صورت گرفته با معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان مبلغی به عنوان شارژ اوليه و مساعدت برای رفاه اين پزشکان متخصص 
در نظر گرفته شده است.آسترکی تصريح کرد: تامين رفاه حال پزشکان متخصص را بر حسب مصوبات هيئت امناء دانشگاه دنبال می 
کنيم.ابوالفضل عباس زاده معاون آموزشی نيز در اين جلسه با بيان اينکه تعدادی از نيروی های متخصص جديد الورود در مرکز استان 

به کار گرفته می شوند گفت: عالوه بر وظيفه درمانی در بحث آموزشی نيز از اين نيروها استفاده خواهد شد.

جذب پزشکان متخصص در لرستان ۲0 درصد افزایش یافت

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل شرکت آب 
و فاضالب روستايی اس��تان بوشهر گفت: با بهره برداری  از 
9 دستگاه ماشين آالت سنگين و تانکر آبرسانی اين شرکت، 
ظرفيت تامين  و توزيع آب توس��ط تانکرهای آبرسان سيار 
روس��تايی استان، 50 هزار مترمکعب در سال افزايش يافت. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روس��تايی 
استان بوشهر ، مهندس روح اهلل طاهريان پور در مراسم بهره 
برداری از اين دس��تگاه ها اظهار داش��ت: 9 دستگاه افزوده 
ش��ده به ناوگان ماشين آالت س��نگين و تانکر آبرسانی اين 

ش��رکت شامل  6 دستگاه تانکر آبرسان سيار و سه دستگاه 
بيل مکانيکی  می باشد. وی اضافه کرد: با بهره برداری از اين 
شمار از  تانکرهای آبرسانی سيار ظرفيت تامين و توزيع آب 
سيار در سطح روستاهای استان با 20 درصد افزايش ساليانه 
از 300 ه��زار مترمکعب آب به 350 هزار مترمکعب آب در 
سال افزايش خواهد يافت. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 

روستايی استان بوشهر گفت: استان بوشهر هم اکنون از 600 
روس��تای استان  104 روستا که حدوداً يک درصد جمعيت 
روستايی استان را شامل می شود از نعمت آب آشاميدنی لوله 
کشی بهر ه منده نيستندکه توسط تانکر آبرسانی می شوند. 
طاهري��ان پور افزود: همچنين با توجه به اينکه حجم عمده 
آب مصرفی اس��تان از خارج اس��تان و از استانهای همجوار 

تامين می شود، خشکسالی های چند سال اخير موجب شد 
تابستان امسال حدود 150 روستای استان دچار بحران آب و 
کمبود آب شوند که سعی شد اين کمبودها توسط تانکرهای 
آبرسان جبران شود. وی با بيان اينکه با افزايش شش تانکر 
آبرسانی سيار جديد تعداد تانکرهای آبرسان روستايی استان 
به 38 دس��تگاه افزايش خواهد يافت، اضاف��ه کرد: در حال 
حاضر عمر ناوگان تانکرهای آبرسانی سيار روستايی استان 
27 سال می باشد که با الحاق اين شمار تانکر آبرسان ، عمر 

اين ناوگان به 22 سال کاهش خواهد يافت.

اهواز- خبرنگار فرصت ام�روز- رئيس اداره 
کل ترابری ش��رکت مل��ی حفاری اي��ران از انجام 
86 م��ورد عمليات جابه جاي��ی دکل های حفاری 
خش��کی اين ش��رکت در مناطق نفتخيز کشور در 
نيمه نخست امس��ال خبر داد.حميد بارانگر گفت: 
اين تعداد جابجايی در قياس با دوره مشابه پارسال 
12.6 درصد افزايش نش��ان می دهد.وی افزود: اين 
جابه جاي��ی ها در قالب 10 هزار و 581 محموله به 

ط��ور عمده ترافيکی در جاده ها و محورهای اصلی 
انجام ش��د که در مقايس��ه با ش��ش ماه اول سال 
قبل رش��د 13.45 درصدی دارد.بارانگر اظهار کرد: 
جابه جايی 67 ميليون و 500 هزار ليتر س��وخت و 
کاالی م��ورد نياز دکل ها، بخش ديگری از وظايف 
اين واحد است که در اين زمينه نيز افزايش 7 دهم 

درصدی داش��تيم.رئيس اداره کل ترابری ش��رکت 
ملی حفاری ايران نقل و انتقال کارکنان س��تادی و 
اقم��اری و ارائه خدمات جانبی را نيز از وظايف اين 
اداره کل برشمرد و گفت: از ابتدای فروردين تا پايان 
ش��هريورماه امسال يک ميليون و 975 هزار نفر در 
سطح مناطق شهری و عملياتی جابه جا شدند.وی با 

بيان اينکه در ارتباط با جابجايی دکل ها و تجهيزات 
حفاری 10 هزار و 450 کيلومتر پيمايش ثبت شد، 
افزود: ش��اخص زمان جابه جايی ها در اين مدت از 
6.81 روز در س��ال 93 به 5.23 درصد روز کاهش 
يافت.بارانگر اظهار کرد: نقل و انتقال دس��تگاههای 
حف��اری توس��ط گروه ه��ای با تجربه و ب��ا رعايت 

استانداردهای ايمنی در جاده ها انجام می شود و در 
سرعت بخشيدن به عمليات حفاری چاه های نفت 
و گاز از اهميت بااليی برخوردار اس��ت.رئيس اداره 
کل ترابری شرکت ملی حفاری ايران ادامه داد: اين 
جابه جايی ها با بکارگيری خودروهای فوق سنگين 
و سنگين با همکاری راه و ترابری استان ها و پليس 
راهور انج��ام و برای جابه جايی ه��ر دکل افزون بر 

يکصد دستگاه تريلر مورد استفاده قرار می گيرد.

با بهره برداری از  9 دستگاه ماشین آالت سنگین و تانکر آبرسانی شکل گرفت 

افزایش ظرفیت آبرسانی سیار روستایی در استان  بوشهر

جابه جایی 86 دکل حفاری خشکی در مناطق مختلف کشور
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