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روستاگردی در دشت دزفول

هلنـد یکی از زیباترین کشـورهای 
جهان اسـت. این زیبایی را می توان 
و  اقلیمـی  آب و هـوای  مدیـون 
برخورداری از جریان های مرطوب 

برخاسـته از آب دریاها و رشد گونه های مختلف گل  در این 
کشـور دانست. هلند در جهان به کشـور گل ها نیز شهرت 
یافته اسـت. جالب اسـت بدانید یک چهارم مسـاحت این 
کشـور، در ارتفـاع پایین تر از سـطح آب هـای آزاد جهان 
قرار دارد که به وسـیله سـدهای مخصوص خشـک شـده 
اسـت. مطمئنا شـما نیز با شنیدن نام کشـور هلند، عالوه 
بر گل هـای زیبا مخصوصا گل الله به یـاد پنیرهای معروف 
آن از جملـه پنیر گودا خواهید افتـاد. پنیری که باید بارها 
طعم آن را چشـید. سـاحل ماهو که در سنت مارتین هلند 
قرار دارد خطرناک ترین سـاحل دنیاسـت. این سـاحل نه 
به خاطر زیبایی سـاحلی بلکه به دلیل واقع شدنش در کنار 
فرودگاه بین المللی پرنسس جولیانا مورد استقبال بسیاری 
از توریسـت های دنیا قرار گرفته است تا هم در ساحل این 
جزیره  آفتـاب بگیرند و هم از دیـدن هواپیما های در حال 
فرود از نزدیک ترین نقطه لذت ببرند. گردشگران می بینند 
کـه هواپیما از ارتفـاع 10 تا 20 متری باالی سرشـان عبور 
می کند و همین ویژگی باعث شـده که توریست های زیادی 
به این سـاحل که در جزایر آنتیل هلند در دریای کاراییب 
واقع شده وارد شـوند. رودخانه آمسِتل از وسط آمستردام 

می گذرد و شبکه گسترده ای...

سرزمینآسیابهای
بادیوگلالله

12



2 www.forsatnet.ir389 ضمیمه شمــاره سفروگردشگریدوشنبه 16 آذر 1394



3  www.forsatnet.ir دوشنبه 16 آذر 1394ضمیمه شمــاره 389 سفروگردشگری



4www.forsatnet.irضمیمه شمــاره 389سفروگردشگری دوشنبه 16 آذر 1394

کارشناس��ان فنی انجمن غارشناسی کشور، سرایان 
و بیرجند برای بررس��ی س��اختار و متراژ غار  »جهنم« 
ب��ه روس��تای طاق رفته و ب��ه این نتیجه رس��یدند که 
فعالیت ه��ای معدن در حریم این غ��ار موجب تخریب 

آن می شود.
 جواد نظام دوس��ت سرپرس��ت تی��م تحقیقاتی غار 
جهن��م ب��ه مهر گف��ت: مدت��ی پی��ش اداره صنعت و 
اکتش��افات مع��دن مزایده ای برگزار ک��رده و عده ای از 
س��رمایه گذاران برنده ش��ده بودند که از معدن منگنز 
حوالی این غار برداش��ت کنند. برای گرفتن مجوز این 

معدن، پرونده وارد کارگروه غارشناسی استان خراسان 
جنوبی ش��د و کارگ��روه مربوطه مجوز برداش��ت را به 
س��رمایه گذار داد. این مجوز مورد اعتراض اهالی محل 
و روستای تپه طاق قرار گرفت. وی با بیان اینکه انجام 
فعالیت های عمرانی مع��دن موجب تخریب غار خواهد 
ش��د بنابراین این عملیات در حال حاضر متوقف شده 
است گفت: با توجه به اینکه کارگروه غارشناسی کشور 
مص��وب کرده بود یک تیم از غارن��وردان انجمن غار و 
غارشناسی کشور به عنوان کارشناسان فنی از غار جهنم 
بازدید کنند و نظرش��ان را درباره غار و ساختار و متراژ 

آن اطالعاتی را به دس��ت بیاورند، گروهی متشکل از ۵ 
غارنورد در روز ۲۷ آبان ماه به اس��تان خراسان جنوبی، 
طبس، عشق آباد و روستای تپه طاق، وارد منطقه شده 
و با همکاری اداره کل محیط زیس��ت خراسان جنوبی و 
طبس و دهیار منطق��ه، به محل غار جهنم رفتند. وی 
با اش��اره به اعزام غارشناس��ان به محل این غار گفت: 
بررس��ی گروه کارشناسان فنی از غار جهنم موجب شد 
تا به این نتیجه برسد که اینجا فروچاله معمولی نیست، 
بلکه اطالعات اولیه از غار جهنم نش��ان می دهد که این 
غار مملو از بلورهای کلسیت و نهشته های آهکی فراوان 

و نس��بتا طوالنی با ۳۵۰ متر طول و عمق بیش از ۵۰ 
متر اس��ت. وجود حوضچ��ه آب در انتهای غار، خفاش، 
نوعی سوس��ک و اس��کلت نش��ان می دهد که این غار 
هنوز زنده اس��ت. همچنین با وجود اینکه خشکس��الی 
سال هاس��ت که در این منطقه وجود دارد اما حوضچه 

غار هنوز آب دارد. 
نظام دوست گفت: برآورد مزایده معدن سنگ، حدود 
۱۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. اما از آنجا که برداشت از 
این معدن در حریم غار بود، مس��لما غار جهنم تخریب 

می شد. 

عملیات اکتشاف معدن متوقف شد 

سایه تهدید بر سر  »جهنم«

مع��اون میراث فرهنگی کش��ور گفت: عضویت ایران در ش��ورای اجرایی 
ایک��روم تا س��ال ۲۰۱۹ ادامه دارد و قرار اس��ت کارگاه های آموزش��ی در 

موضوعات مختلف میراث فرهنگی به ویژه در سطح منطقه برگزار کنیم. 
محمد حس��ن طالبیان درباره عضویت ایران در شورای اجرایی ایکروم به 
مهر گفت: ایکروم مرکزی است که بیشتر در بحث آموزش و ظرفیت سازی 
در ح��وزه میراث تاریخ��ی و فرهنگی، محوطه ه��ا و یادمان ها کار می کند 
و در حقیقت بازوی اصلی س��ازمان یونس��کو در این حوزه اس��ت. ایران از 
س��ال ۱۹۷۲ عض��و این مجموعه ش��د یعنی همان زمانی که کنوانس��یون 
میراث جهانی ش��کل گرفته بود. یونس��کو برنامه های کارگاههای آموزشی 
و ظرفیت س��ازی را از طری��ق ایکروم انجام می دهد. چ��ون ایکروم یکی از 
نهادهای مؤثر در این کار اس��ت و به عنوان بازوی آموزشی یونسکو فعالیت 
می کند. مثل ایکوموس که در حوزه حفاظت و مرمت مجموعه ها و بناها و 

بافت ها فعال است یا ایکوم که در حوزه موزه ها فعالیت دارد. 

طالبی��ان با بیان اینکه ۱۳۴ کش��ور عضویت ایک��روم را پذیرفته اند ولی 
ش��ورای اجرایی آن متش��کل از ۲۴ عضو است گفت: معموال ایکروم هر دو 
س��ال یکبار مجمع عمومی برگزار می کند. اما هر عضو می تواند چهار سال 
عضو ش��ورای اجرایی باش��د. درحال حاضر ۱۲ کشور عضو شورای اجرایی 
تا س��ال ۲۰۱۷ هستند و ۱۲ عضو دیگر نیز تا سال ۲۰۱۹ عضویتش ادامه 
خواهد داش��ت. وی افزود: از این به بعد به ویژه در س��طح منطقه قرار است 
کارگاههای آموزش��ی در موضوع سنگ، چوب، بافت های تاریخی، حفاظت 
از آثار، اس��ناد، آثار موزه ای و غیره داش��ته باشیم. ضمن اینکه هم می توان 
مشارکت بیشتری داشته باش��یم و هم اینکه در ایران کارگاههایی را برای 
کش��ورهای منطقه برگزار کنیم. به عنوان مثال اگ��ر کارگاه هایی در زمینه 
چوب برگزار می ش��ود می ت��وان از ظرفیت ایکروم اس��تفاده کرد و از افراد 
صاحب تجربه در این کار کمک گرفت. در واقع ظرفیت ما را در استفاده از 
تجربیات دنیا در حوزه های خاص مسلما باال می رود. معاون میراث فرهنگی 

کش��ور گفت: برخالف مجمع های دیگر که بخش اعظ��م آرای آن متاثر از 
فضای سیاسی بین کشورهاست؛ بخش اعظم آرای این مرکز متاثر از قضای 
کارشناسی است و به س��ابقه تخصصی آن کشور نگاه می کنند. افرادی که 
رأی می دهند خودش��ان هم کارش��ناس هس��تند. از این جهت که چنین 
ش��ورایی کارشناسی است و می تواند در تصمیمات کارشناسی سهیم باشد 
مهم اس��ت. وی گفت: تالش این اس��ت که در ایران مرک��ز خوبی در این 
زمینه داشته باشیم تا برای ایرانیان مؤثر باشد. تفاوت این مرکز با دانشگاه 
این اس��ت که آموزش بیشتر به صورت عملی و میدانی انجام می شود. البته 
با توجه به پتانس��یل ایران در زمینه دانش��گاه، می توان دانشگاه ها را به این 
آم��وزش میدانی متصل کرد. طالبیان در پاس��خ به اینکه چرا ایران تاکنون 
عضو ش��ورای اجرایی ایکروم نشده است، بیان کرد: چندین سال است که 
نتوانس��ته ایم عضو ش��ورای اجرایی باشیم. هم باید همت کرد و هم شرایط 

معرفی خود را به آنجا داشت. 

معاون میراث فرهنگی خبر داد 

عضویت ایران در شورای اجرایی  »ایکروم« تا ۲۰۱۹ ادامه دارد
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به طورکلی حرف از خوزس��تان که باشد باید یکی از 
قطورتری��ن صفحات تاریخ ایران را ورق بزنید. وجب به 
وجب این منطقه حاوی اتفاقات تاریخی، مناظر طبیعی 
و جاذبه های گردش��گری است. هر چه هم که به سمت 
بافت تاریخی و باس��تانی این استان پیش برویم هم نام 
ش��هرها و مناطق باستانی تر می ش��ود و هم جاذبه های 
گردشگری بیشتر می ش��وند. دزفول یا بخ تلفظ ایرانی 
دژپل از جمله شهرس��تان های اس��تان خوزستان است 
که دیدنی های بس��یاری دارد. عالوه ب��ر بافت تاریخی 

این شهر، روس��تاهایش نیز دیدنی های بسیاری دارند. 
در این گزارش به معرفی چند روس��تای زیبا در اطراف 

شهر دزفول می پردازیم. 

روستای تاریخی لیوس 
روس��تای لیوس در ۷۳کیلومتری ش��مال شهرستان 
دزفول در بخش سردش��ت واقع ش��ده اس��ت. به رغم 
گذش��ت س��الیان زیاد از عمر این روستای تاریخی، در 
بافت کهن آن، هنوز هم ش��اهد نحوه معیشت، فرهنگ 

و س��نن، گویش، آداب و رسوم و برپایی مراسم مختلف 
به شیوه کامال سنتی هستیم. این روستا عالوه بر بافت 
زیب��ای تاریخی خانه ها، دارای جاذبه های گردش��گری 
طبیعی و بکر ش��امل کوهس��تان ها، مراتع بسیار زیبا، 
باغ های میوه، رودخانه، آبش��ار و. . . اس��ت. این روستا 
س��بک معماری خاص��ی دارد که از تم��ام بخش های 
موج��ود در یک س��اختمان اس��تفاده بهینه می ش��ود. 
به طور مثال از ستونهای ساختمان به عنوان انبار گندم 
استفاده شده است یا طراحی و جنس مصالح ساختمان 

به گونه ای بوده که در فضاهای مختلف دمای مورد نیاز 
برای نگهداری اجناس و مواد موردنظر را داش��ته باشد. 
معابر عمومی آن دارای ویژگی خاصی اس��ت و به گونه 
ای طراحی ش��ده که س��رعت و س��المت برای عابر در 
رسیدن به محل فعالیت در اطراف روستا یا برگشت به 
منزل فراهم باش��د. چنار و چش��مه جاری در کنار آن، 
یکی از چش��م اندازهای زیبای این روستا است. از ابنیه 
تاریخی و مذهبی آن مقبره س��یدولی الدین گوش��ه را 
می توان نام برد. این روس��تا در فصل های بهار و پاییز و 

روستاگردی در دشت دزفول
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زمس��تان به علت آب و هوای مناسب می تواند پذیرای 
گردشگران زیادی از سراسر جهان باشد. 

روستای زیبای نورآباد 
روس��تای نورآباد دزفول یک��ی از دیدنی ترین مناطق 
دیدنی ش��مال خوزس��تان اس��ت که در بخش شهیون 
واقع ش��ده است. این روس��تا عالوه بر داشتن، باغ های 
زیبای انار، آبش��اری حدودا ۲۰ متری، چشمه سارهای 
زیبا، دارای بقایایی س��نگی از بافت تاریخی و قدمگاهی 
موس��وم به ق��دم گاه امام رضا علیه الس��الم اس��ت که 
دیدنی ه��ای آن را به حد کمال می رس��اند. برای رفتن 
به این روس��تای دیدن��ی بعد از رفتن به س��مت جاده 
ش��هیون باید از روستاهای بیش��ه بزان، بازارگه، باغچه 
بان، ماشکار، آذنگ در جاده شهیون گذشت و روبه روی 
روس��تای صالح آباد به سمت چپ جاده منحرف شد و 
پس از مسیر کوتاهی به این روستا رسید. این روستا در 
بهمن ماه دارای دش��ت گل های نرگس است که منظره 
باش��کوهی را خل��ق می کند. همچنین ق��رار گرفتن در 
دامنه کوه های لنگر بر زیبایی های آن افزوده اس��ت. در 
فصل زمس��تان تا فروردین ماه این روستا می تواند یکی 

از انتخاب های مناسب برای طبیعت گردی باشد. 

طبیعت روستای ابوالحسن 
روس��تای ابوالحسن  )بوالحس��ن( یکی از روستاهای 
گردش��گری است که در ش��مال شهرستان دزفول و در 
بخش سردش��ت واقع شده اس��ت. برای رسیدن به این 
روس��تا الزم اس��ت که گردشگران از ش��هر دزفول ۴۰ 
کیلومتری، مسیر جاده سردشت را تا روستای توت علیا  
)گوروی( طی کرده و پس از طی این مس��افت، حدودا 
۲۰کیلومتری به س��مت مسیر احمد فداله  )سمت چپ 
جاده( تغییر مس��یر دهن��د تا پس از گذر از روس��تای 
لب س��فید به روستای بوالحس��ن برسند. به جز طبیعت 
زیبای اطراف این روس��تا و چشم اندازهای بی نظیر کوه 
هفت تن��ان و جویبارها و چش��مه های اط��راف آن، دژ 
محم��د علی خان ب��ه همراه آبش��ار آن، عالقه مندان را 

به س��وی خود فرا می خوانند و گردشی دلچسب را نوید 
می دهد. بهترین زمان س��فر ب��ه این منطقه از آذرماه تا 
اواخر فروردین ماه است. کوه اصحاب کهف و زیارت گاه 
ابوالحسن از دیگر مناطق دیدنی هفت تنان در نزدیکی 
این روستاست که جنگل های زیبایی از بلوط، ِکلخونگ، 
بنک و بادام دارد. با وجود اینکه این روستا ظرفیت های 
بسیاری برای توسعه گردشگری دارد و به عنوان یکی از 
روس��تاهای هدف گردشگری برگزیده شده است اما در 
خود روستا زیرساخت گردشگری وجود نداشته و بیشتر 
طبیعت بکر اطراف آن اس��ت که س��بب شده گروه های 
کوهنوردی برای برنامه های گلگشتی به اطراف آن سفر 
کنند. برای سفر به این روستا بهترین روش همراهی با 
تورهای طبیعت گردی اس��ت که در زمان های مناس��ب 
س��فر به منطقه از س��وی گروه های مختلف کوهنوردی 
شهرس��تان دزفول ی��ا آژانس های گردش��گری دزفول 

برگزار می شود. 

دژ محمدعلی خان 
دژ محمدعل��ی خ��ان  )مم��د عل��ی خ��ان( یکی از 
جاذبه های دیدنی و زیبایی است که در شمال شهرستان 
دزفول قرار دارد. در مورد نام دژ هم به اس��م محمدعلی 
خان یا علیمردان خان هم گفته ش��ده در زمان رضاشاه 
که برنامه سرکوبی خان ها بوده، محمدعلی خان به این 
دژ طبیع��ی ک��ه هیچ راه نفوذی نداش��ته پناه می برد و 
به همین دلیل به این نام مش��هور گش��ته اس��ت. برای 
رفت��ن به ای��ن دژ و منطقه زیبای اط��راف آن در جاده 
سردشت بعد از روس��تای گوروی به سمت جاده فرعی 
از جاده اصلی منحرف شده و بعد از گذشتن از روستای 

بوالحسن این دژ زیبا خودنمایی می کند. 

روستای چمبره 
بخ��ش سردش��ت در ش��مال شهرس��تان دزف��ول، 
روس��تاهای زیادی دارد که هر یک دیدنی های طبیعی 
بکر و دلنش��ینی در اطراف خود جای داده اند. روستای 
چمبره در ۴۰کیلومتری ش��هر دزفول و بعد از پل تنگه 
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سرا و روس��تای گاومیر بخش سردشت واقع شده است. 
جمعیت این روس��تا حدود ۵۲ خانوار اس��ت. در اطراف 
این روستا چش��مه های آب زاللی روان است و تپه های 
اطراف آن با ارتفاع کم و ش��یب مناسب فرصت خوبی را 
برای لذت بردن از طبیعت فراهم می آورد. همچنین در 
قبرستان اطراف روس��تا دو شیر سنگی با شکوه خاصی 
قرار دارند که لذت بهره بردن از طبیعت منطقه را کامل 

می کنند. 

سنگواره برد کژدم
س��نگواره برد کژدم دزفول که براس��اس تحقیقات و 
آزمایش��ات محققان مربوط به دوران اول زمین شناسی 
است. س��نگواره برد کژدم از نوع فسیل با شکل ظاهری 
ش��بیه عقرب بوده ک��ه دارای طولی ح��دود ۷۵ تا ۹۵ 
س��انتی متر و ۱۴ جفت بازو ب��ه ضحامت هر بازو چهار 
سانتی متر است. این سنگواره در ارتفاع ۱۲۵۰ متری از 
س��طح دریا در دامنه کوه لنگر در بخش شهیون دزفول 
کشف ش��ده است. شکل این س��نگواره ستون فقرات و 
قفس��ه سینه نشان می دهد که س��نگواره متعلق به یک 
مه��ره دار بزرگ آبزی دوران اول زمین شناس��ی اس��ت. 
موقعی��ت این س��نگواره در نزدیکی روس��تای لیوس و 
فاصله هوایی ۵۰کیلومتری ش��هر دزفول در تنگه کول 
کژدم ق��رار دارد. در لنگر کوه دره ها و کول های متعدی 
وجود دارد که در آنها سنگواره های کوچک بسیار مانند 

حلزون، ستاره دریایی و صدف مشاهده می شود. 

روستای گاومیر 
یکی از مناطق دیدنی شمال شهرستان دزفول طبیعت 
زیبای اطراف روستای گاومیر است. روستای گاومیر بعد 
از منطقه تنگه س��را نخستین روس��تای بخش سردشت 
دزفول با حدود ۱8۰ خانوار اس��ت. فاصله این روستا تا 
ش��هر دزفول حدود ۳۵ کیلومتر ب��وده و در اطراف این 
روستا چند دیدنی وجود دارد که مهم ترین آنها آرامگاه 
ش��هیدان زید یا پیر جک است. برای رسیدن به آرامگاه 
پی��ر جک باید حدود یک س��اعت و نیم بع��د از گذر از 

روستا پیاده روی و کوهپیمایی کرد و فرصت خوبی برای 
عالقه مندان به این ورزش مفرح است. در کنار این پیر، 
نهری کوچک و زیبا روان است و درختان جغ نیز اطراف 
آن ق��رار دارند. همچنین قبل از رس��یدن به آن، تخته 
س��نگ زیبایی به شکل نقشه ایران و تپه قلعه مانندی با 
ن��ام قلعه زید در کنار نهر و نخل های برافراش��ته ای قرار 
دارد ک��ه بر زیبایی و تنوع منطقه می افزاید. پیر جک به 
دلیل نزدیکی به ش��هر و طبیعت بکر خود از اواخر پاییز 
تا اوایل بهار فرصتی خوبی برای گردش آخر هفته است. 

دریاچه شهیون و روستای پامنار
دریاچه ش��هیون دزفول یکی از زیباترین دریاچه های 
ایران و جهان در ش��مال غربی دزفول و پش��ت دو کوه 
ش��اداب و تنگوان در کنار روس��تای گردش��گری پامنار 
دزفول ش��کل گرفته و چهره زیبایی به منطقه ش��هیون 
داده اس��ت. ای��ن دریاچه زمینه مس��اعدی جهت انجام 
ورزش های آبی از جمله قایقرانی، اس��کی، ش��نا و. . . به 
وجود آورده اس��ت. وجود چن��د جزیره کوچک و بزرگ 
ک��ه روی آنها انبوهی از درخت��ان کنار و بادام کوهی به 
چش��م می خورد جلوه دیگری به دریاچه بخشیده است. 
به گونه ای که جزیره بزرگ وسط دریاچه با مساحتی بالغ 
بر 6۰ هزار مترمربع چش��م انداز زیبایی را به وجود آورده 
اس��ت. بر روی این جزیره درختان کنار  )س��در(، بادام 
کوهی، کلخنگ و بید و همچنین جانوران کوچکی مانند 
روب��اه و خرگوش در کنار پرن��دگان زیبایی مثل تیهو و 
کبک و پرن��دگان دریایی؛ حیات وح��ش بی نظیری را 
به وجود آورده است. الزم به ذکر است که این جزیره به 
دلیل موقعیت جغرافیایی خوب و مسطح بودن زمین آن 
شرایط مناسبی را جهت احداث مراکز تفریحی و اقامتی 
و جذب هرچه بیشتر گردشگران به منطقه فراهم آورده 
اس��ت. به دلیل زمینه مساعدی که این دریاچه دارد در 
آن انواع آبزیان پرورش داده می ش��وند، به همین خاطر 
در فصولی از سال محل مناسبی برای صید ماهی است. 
بهترین زمان برای استفاده از این دریاچه فصل زمستان 

تا اوایل بهار است. 
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هلن��د یک��ی از زیباترین کش��ورهای جهان اس��ت. این 
زیبایی را می توان مدیون آب و هوای اقلیمی و برخورداری 
از جریان های مرطوب برخاس��ته از آب دریاها و رش��د 
گونه های مختلف گل  در این کش��ور دانس��ت. هلند در 
جهان به کشور گل ها نیز شهرت یافته است. جالب است 
بدانید یک چهارم مساحت این کشور، در ارتفاع پایین تر 
از س��طح آب ه��ای آزاد جه��ان قرار دارد که به وس��یله 
سدهای مخصوص خشک شده است. مطمئنا شما نیز با 
شنیدن نام کشور هلند، عالوه بر گل های زیبا مخصوصا 
گل الله به یاد پنیره��ای معروف آن از جمله پنیر گودا 

خواهید افتاد. پنیری که باید بارها طعم آن را چشید. 

ساحل ماهو
س��احل ماه��و ک��ه در س��نت مارتی��ن هلند ق��رار دارد 
خطرناک ترین س��احل دنیاست. این س��احل نه به خاطر 

زیبایی ساحلی بلکه به دلیل واقع شدنش در کنار فرودگاه 
بین المللی پرنس��س جولیانا مورد اس��تقبال بس��یاری از 
توریس��ت های دنیا قرار گرفته است تا هم در ساحل این 
جزی��ره  آفتاب بگیرند و هم از دیدن هواپیما های در حال 
فرود از نزدیک ترین نقطه لذت ببرند. گردشگران می بینند 
که هواپیما از ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ متری باالی سرش��ان عبور 
می کن��د و همین ویژگی باعث ش��ده که توریس��ت های 
زیادی به این س��احل که در جزایر آنتیل هلند در دریای 

کاراییب واقع شده وارد شوند. 

آمستردام
رودخانه آمس��ِتل از وسط آمس��تردام می گذرد و شبکه 
گس��ترده ای از کانال ها و نهرها بخش های مختلف شهر 
قدیم��ی را به هم وصل می کنند. ای��ن کانال ها به تدریج 
طی چهار، پنج قرِن گذش��ته به شکل نیم دایره هایی دوِر 

هسته اولیه شهر حفر ش��ده و گسترش یافته اند. کاربرد 
اصلی آنها جابه جایی بار و محصوالِت وارداتی از کشتی ها 
به انبارها و تجارتخانه ها و بالعکس از آنجا به بندرگاه بوده 
 اس��ت. اکثر مردم با دوچرخه در شهر رفت و آمد می کنند 
به طوری ک��ه بی��ش از 6۵۰هزار دوچرخه در آمس��تردام 
وجود دارد. بخش مرکزی آمستردام بافت فشرده و زیبای 
قدیمی خود را به خوبی حفظ کرده  است و خود یک موزه 
روباز و دیدنی اس��ت. به همین خاطر یکی از جاذبه های 
گردشگری در آمستردام، قایق سواری در کانال های داخل 
شهر اس��ت که از مقابل بسیاری از ساختمان های زیبای 

شهر می گذرد. 

اوترخت 
و  جذاب تری��ن  از  یک��ی  و  قدیمی تری��ن   اوترخ��ت 
مهمان نوازتری��ن ش��هرهای هلن��د اس��ت. محله ه��ای 

ق��رون وس��طایی و عناصر گوتی��ک آن جاذب��ه هنری 
شگفت انگیزی به مکان های توریستی آن داده اند. حتما 
از دومتورن )بلندترین کلیس��ای گوتیک ش��به برج در 

هلند( و باغچه های اطرافش هم دیدن کنید. 

باغ های کوکنهوف 
هیچکس نباید بدون دیدن الله های هلند این کش��ور را 
ترک کند. اگر در فصل بهار از هلند دیدن کنید، می توانید 
بهترین زمان باغ های کوکنهوف را مشاهده کنید که در 
نزدیکی لیس قرار دارد. این باغ ها، »باغ اروپا« نیز نامیده 
می شوند، زیرا بزرگ ترین باغ گل و قطعا یکی از زیباترین 
مکان های هلند هستند. در این باغ ها ردیف های مواجی 
از گل های بنفش و زرد و الله های قرمز زیادی را خواهید 
دی��د و می توانید بهترین عکس ه��ای عمرتان را در این 

باغ ها بگیرید. 

سرزمین آسیاب های 
بادی و گل الله
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جزایر فریزیان  
جزایر فریزیان زنجیره ای از جزایر هس��تند که از هلند تا 
دانمارک کشیده شده اند و در سال ۲۰۰۹ باالخره توسط 
یونسکو میراث جهانی نامیده شدند. دهکده های تاریخی 
و جزایر کوچک آن بسیار باشکوهند. از خصوصیات آنها 
می توان به س��واحل ش��نی زیبا و پوش��ش گیاهی انبوه 
و رمه ه��ای گاو و گوس��فند اش��اره ک��رد. در این جزایر 
می توانید پیاده روی و دوچرخه سواری کنید یا گوشه ای 

لم بدهید و چشم اندازهای بکر را تماشا کنید. 
کارت پس��تال های آمس��تردام نمایی زیبا از هر گوشه 
ش��هر را با خیابان ه��ا و معابر عابر پیاده دوس��تانه و 
سیستم گس��ترده کانال ها پیش روی ما قرار می دهد 
که توریست ها را برای سفر به هلند وسوسه می کند و 
برای یک سفر دوست داشتنی، یک اقامت به یاد ماندنی 
نیاز اس��ت و الزم اس��ت. برای کشف س��اختمان های 
تاریخ��ی و جاذبه ه��ای فرهنگی آمس��تردام در یک 
هتل مناس��ب اقام��ت کنی��د. اقامت در آمس��تردام 
طیف گس��ترده ای از مس��افران را ش��امل می شود از 
زوج هایی که برای ماه عس��ل به آمستردام می آیند تا 
خانواده هایی که برای گذراندن یک تعطیالت لوکس 
تور دور اروپا را انتخاب کردند. در این مطلب بهترین 
مکان های اقامت در آمستردام که طیف گسترده ای از 
امکانات رفاهی، از بس��تر گرم و نرم و صبحانه تا سایر 
امکانات رفاهی را برای ش��ما فراه��م می کند معرفی 

می کنیم.

پارک ملی بیس بوسخ 
مل��ی  پ��ارک   )Biesbosch national park(  
بیس بوس��خ آخرین منطقه جزر و مد آب شیرین است 
که در اروپا باقی مانده اس��ت. ای��ن منطقه نتیجه به هم 
رس��یدن چندین رود به هم و ش��کل گرفتن یک دلتای 
جالب است که حیوانات و گیاهان منحصر به فردی در آن 
وجود دارند. در این منطقه می توانید دوچرخه س��واری، 
پیاده روی و اسب س��واری، قایق سواری و کارهای فراوان 

دیگری انجام دهید. 

الیدن 
الی��دن )Leiden( در حدود ۲۵ مایلی آمس��تردام قرار 
دارد. ای��ن ش��هر کوچ��ک و زیبا به خاط��ر قدیمی ترین 
دانشگاه کشور معروف است و زادگاه رامبراند نیز هست. 
جمعیت فراوان دانشجویان به این شهر حالت جوانانه ای 
داده اس��ت، ولی فضای آن خیلی س��نتی است. در این 
ش��هر ش��اهد آبراه ها و کانال های آرام، موزه های مهم و 
شهر قدیم زیبایی با معماری چند قرن پیش خواهید بود. 

دلفت
در  خوش منظ��ره  و  کوچ��ک  ش��هر  ای��ن   )Delft(
کوهپایه ه��ای جنوبی هلند واقع ش��ده اس��ت و یکی از 
خوش منظره ترین و تاریخی ترین ش��هرهای این کشور 
اس��ت. می توانی��د در خیابان ه��ای آرام آن قدم بزنید و 
کانال های زیبای آن را ببینید و هلند قدیمی را مشاهده 
کنید. حتما به کلیس��ای قدیمی هم بروید. هنردوستان 
نباید کلکس��یون هنرهای تزئینی هلندی بی نظیر موزه 

استدلیک را از دست بدهند. 

منطقه یوردان، آمستردام 
 آمس��تردام، پایتخت هلند، به خاطر کافی ش��اپ هایش 
معروف اس��ت. برای آنکه زیبای��ی واقعی هلند را بیابید، 
ب��ه منطقه ج��وردان بروید. این منطقه قب��ال متعلق به 
طبقه کارگر بوده اس��ت، ولی کم کم ترقی طبقاتی کرده 
و یکی از خاص ترین منطقه های این ش��هر ش��ده است. 
خیابان های تو در تو، کافی شاپ های فراوان، نگارخانه ها و 
فروشگاه ها و بوتیک هایی که آخرین محصوالت برندها را 

می فروشند، در این منطقه زیادند. 

هتل پنج ستاره آمستردام
با راه پله های مرکزی طوالنی، سقف بلند و لوستر باشکوه، 
اینتر کانتیننتال آمس��تل در آمستردام یکی از بهترین و 
زیبا ترین هتل های ش��هر آمس��تردام است. این هتل در 
س��ال ۱86۷ ساخته ش��ده، هتل با ۵۵ اتاق بزرگ و ۲۴ 
س��وئیت گس��ترده با تخت های مدرن، مبلمان آنتیک، 
کاغذ دیواری دست چاپ و حمام سنگ مرمر تزئین شده 
است. چندین رستوران و کافه لوکس در هتل وجود دارد 
نمای بی نظیر هتل مش��رف به رودخانه بسیار زیباست. 

بهداشت و باشگاه تناسب اندام در کنار استخر شنا، حمام 
ترکی و سونا از امکانات تفریحی هتل است. 

هتل بانک
برای مس��افرانی که ب��ه دنبال یک هتل آل اینکلوس��یو 
کان��ال در  عم��ارت  بان��ک  هس��تند  آمس��تردام   در 
 Herengracht با منظره زیبا رو به شهر یک انتخاب 
عالی است. اتاق در هتل بانک شامل صبحانه بوفه کامل 
و همچنین اس��تفاده نامحدود از مینی بار در اتاق و نوار 
سلف س��رویس رایگان در س��الن بزرگ است به همین 
دلی��ل این هتل بس��یار محبوب اس��ت، اینترنت رایگان 
Wi-Fi، فیلم و کانال های ورزشی از امکانات نرم افزاری 
هتل اس��ت. هتل در یک س��اختمان زیبا واقع است که 
در س��ال ۲۰۰۴ به بوتیک هتل تبدیل ش��ده اس��ت، از 
ویژگی های هتل عمارت بانک می توان به اتاق جمع و جور 
اما راحت و سوئیت تزئین شده در سبک معماری معاصر 

اشاره کرد. 

هتل کلمنس 
ای��ن هتل واق��ع در قلب آمس��تردام و در یکی از معابر 
اصلی ش��هر آمستردام واقع ش��ده است. هتل کلمنس 
انتخاب خوبی برای مس��افرانی است که با صرفه جویی 
در بودج��ه می خواهند از مناظر، صداه��ا و جاذبه های 
منطق��ه کان��ال آمس��تردام بهره مند ش��وند. این هتل 
گزینه مناس��بی برای اقامت طوالنی مدت و استفاده از 
امکانات رفاهی نیس��ت، اما هتل به تازگی مرمت شده 
۱۴ اتاق تمیز و ب��زرگ دارد و اتاق ها با امکانات مدرن 
مانند تلویزیون، تلفن، مو خشک کن ها و یخچال کوچک 
مجهز شده است. کلمنس در مسیر پیاده روی بسیاری 
از بهترین جاذبه های آمستردام قرار گرفته است مانند: 

کاخ سلطنتی، Westertoren  و خانه فرانک. 

هتل تاریخی 
ی��ک هتل لوکس اس��ت ک��ه می توانید تعطی��الت را در 
آن اقامت داش��ته باش��ید، ای��ن هتل یک خان��ه بزرگ و 
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تاریخی در آمس��تردام است که در س��ال ۱۵۷8 به عنوان 
یک صومعه س��اخته شده است، س��اختمان قبال به عنوان 
مسافرخانه س��لطنتی برای زمان تاج گذاری در اروپا بوده 
اس��ت. مخلوطی زیبا از سبک مدرن و معماری قدیمی با 
۱۲۵ اتاق، ۵۲ سوئیت و رستوران خوب با غذاهای دریایی 
در هتل یک کافه ش��یک وجود دارد رس��توران مشرف به 
منظره باغ هتل اس��ت و ان��واع غذاهای بین المللی لذیذ را 

سرو می کند. 

رژیم غذایی در کشور افسانه ای هلند
در میان لیس��ت بلند کشورهای جهان، هلند مقام اول را 
ب��ه لحاظ کیفیت غذا خوردن به خود اختصاص می دهد. 
از ویژگی ه��ای این کش��ور تنوع غذایی، مناس��ب بودن 
غذاه��ا برای افراد مختلف و همچنی��ن قیمت پایین آنها 
است. هلندی ها از جمله افرادی هستند که عالقه آنها به 
خوردن غذاهای دریایی و به ویژه ماهی زبانزد همه است. 
آنها به ش��دت از خوردن سیب زمینی در انواع مختلف آن 
ل��ذت می برند، به گون��ه ای که در اکث��ر غذاهای هلندی 
س��یب زمینی وجود دارد. رژیم غذایی مردم هلند از انواع 
خوراکی ها و روش های آشپزی سنتی تشکیل شده است. 

به نظر می رس��د آنها ای��ن نوع رژیم غذایی را از ش��یوه 
زندگی ماهیگیران با تن��وع آبزیانی که صید می کردند و 
کش��اورزان با رش��د و پرورش انواع گیاهان، غالت و نیز 
پرورش گونه های مختلفی از چهارپایان اهلی و رام کردن 
حیوانات وحشی سرزمین خود، کسب کرده و از گذشته 
تاکن��ون، حتی با وجود تغییراتی در س��بک آش��پزی و 
اس��تفاده از مواد غذایی مصرفی، همچنان بر اس��تفاده از 
آن روش  ها، معتقد و ثابت قدم هس��تند. وعده های غذایی 

مردم هلند، بسیار ساده و بی تکلف است. 

صبحانه
آنه��ا در هنگام صبحانه و ناهار از انواع نان  های خوش طعم 
و عالی، مقدار مختصری گوشت، سیب زمینی و در تکمیل 
غذای خود از انواع س��بزیجات فصلی اس��تفاده می کنند. 
آنچ��ه در رژی��م غذای��ی این م��ردم به وضوح مش��اهده 
می ش��ود، وجود کربوهیدرات ه��ا و چربی های مفید برای 
تغذیه و س��المت جسم اس��ت. این مطلب منعکس کننده 
رژیم غذایی کارگرانی است که در واقع کالبد و خمیرمایه 
فرهنگ این کشور را تشکیل می دهند. افرادی که بسیاری 
از محصوالت کش��اورزی و دامی خ��ود را در برنامه غذایی 

جای داده اند. برای اثبات این ادعا کافی اس��ت زندگی یک 
روستایی در ایام تعطیل را بررسی کرد. آنها در این روزهای 
خاص، از انواع غذاهای محلی و مخصوص خود اس��تفاده 
کرده و با برپایی جش��نی خانوادگی و مختصر، از بودن در 

کنار یکدیگر لذت می برند. 

وعده های غذایی خوش رنگ و مزه 
اکثر مردم هلند در رژیم غذایی خود از س��ه وعده اصلی 
غذایی استفاده می کنند. آنها معموال حدود ساعت شش 
غروب مش��غول به خوردن وعده ش��ام هس��تند. خوراک 
گوش��ت سنتی، س��یب زمینی و س��بزیجات تازه، در این 
وعده غذایی مصرف می شود. البته نباید از این نکته غافل 
ش��د که فرهنگ ص��رف ناهار بیرون از خانه، در بیش��تر 
خانواده های کشور هلند، رشد کرده و خانواده های زیادی 
هنگام خوردن ناهار، در رس��توران های این کشور حضور 
پیدا می کنن��د. آنها ترجیح می دهند در رس��توران هایی 
که غذاهای کش��ور اندونزی، چین، س��ورینام )در شمال 
غرب��ی آمریکای جنوبی(، ترکی��ه، ایتالیا و مدیترانه ای را 
س��رو می کنند، رفت��ه و از میل کردن ی��ک غذای عالی 
و خوش مزه ل��ذت ببرند. البته این مس��اله به این معنی 

نیس��ت که در رژیم غذای��ی مردم این کش��ور، غذاهای 
س��نتی وجود نداشته باش��د، بلکه هنوز هم خانواده های 
هلندی، مصرف خوراکی  های س��نتی کش��ور خود را در 

دستور برنامه غذایی خود قرار داده اند. 

نوشیدن چای و شیرینی دلچسب در هلند 
نوش��یدن چای با انواع شیرینی های س��نتی، آب نبات و 
نوعی ش��یرینی مخصوص که از خمیر آرد و ش��کر تهیه 
می ش��د از جایگاه مخصوصی برخوردار اس��ت. همچنین 
پخت انواع غذا با اس��تفاده از سبزیجات، گوشت، ماکیان 
)مرغ و خروس خانگی(، تخم مرغ های آب پز و ماهی های 
بخارپز، در آشپزخانه های قشر متوسط هلند، امری عادی 
و معمول اس��ت. مردمان این کش��ور در جشن هایی که 
برگزار می کنند، در پخت انواع غذاها و تهیه نوشیدنی ها، 
تبحر خاصی دارند. آنها غذای خود را با س��االد های سبز، 
خوراکی های س��رد و گرم و سبزیجات و چاشنی ها شروع 
می کنند. اس��تفاده فراوان از قه��وه و چای در وعده های 
غذایی هلندی ها، در س��طح گس��ترده ای افزایش یافته و 
بخش��ی از زندگی روزانه آنها را به خ��ود اختصاص داده 

است. 
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تبریز - اسـد فالح - یکی از ابزارهای 
و نصـب  تهیـه  کاهـش مصـرف آب 
سـردوش  و  هـا  سرشـیر  ابزارهـا، 
های کاهنـده مصرف آب می باشـد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شـرقی با اعالم این مطلب گفت: رشـد جمعیت و 
توسـعه اقتصادی – اجتماعـی موجب افزایـش تقاضای آب 
شـهری شـده و از آنجا که محدودیت منابع آبی برای تامین 
نیازهای آب شـرب با مصارف موجود امکان پذیر نمی باشـد 
لذا مدیریت مصرف توسـط مشترکین ضرورت دارد.مهندس 
علیرضـا ایمانلو، افـزود: بطـور معمول،  مصـرف آب خانگی 
بیشـترین بخش مصرف آب شـهری را تشـکیل می دهد که 
از جملـه موثرتریـن اقدامات جهت صرفـه جویی در مصرف 
آب خانگی،  اسـتفاده از شـیرآالت و تجهیزاتی می باشد که 
بدین منظور طراحی شده اند.وی ادامه داد: واحدهای مصرف 
کننـده میتواننـد از طریـق به کارگیـری و اسـتفاده از ابزار 
کاهنده، به کاهش مصرف آب مبـادرت ورزند، این ابزارها به 
طور کامل شامل وسـایل کاهنده دبی جریان، کاهنده فشار،  

افزایش دهنده سرعت خروجی...

اصفهـان- خبرنگار فرصـت امروز- با 
هدف نهادینه کـردن فرهنگ مصرف 
 32 از  طبیعـی  گاز  ایمـن  و  بهینـه 
مشترک شرکت گاز اسـتان اصفهان 
که با رعایـت اصول ایمنـی و الگوی 

صحیح مصرف به عنوان مشترک نمونه 
انتخاب شـده بودند، تقدیر شد. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهـان با بیان اینکه تقدیر از مشـترکین نمونه گاز طبیعی، 
برای نخسـتین بار و بر اساس دستور العمل ارزیابی و انتخاب 
مشترکین نمونه انجام گرفته است گفت: رعایت نکات ایمنی، 
مصـرف بهینه، پرداخـت به موقع و غیر حضـوری قبوض گاز 
طی سـال 1393 ، شـاخص های انتخاب  این افراد بوده است.
مهندس مومنی گفت: نعمت گاز طبیعی به عنوان یک سوخت 
پاک و ارزشمند ،در کشور ما بسیار مهم و استراتژیک است و 
محور توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.وی با اشاره به 
اینکه در سال 2014 بیش از 40هزار میلیون تن انرژی فسیلی 
مصرف شـد افزود: سـوختهای فسـیلی برای محیط زیست 
بسـیار مخرب اسـت و اگر این وضعیت به همین صورت ادامه 

یابد جهان با مشکالت فاجعه باری مواجه خواهد شد. 

مشترکان آب شهری تبریز 
رکورددار صرفه جوئی در 
آب شرب خانگی می شوند

تقدیر از 32 مشترک نمونه 
گاز طبیعی  در استان اصفهان

ضمیمه
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ايران و دانمارك سمينار مديريت رسيدگى به شكايات مردمى برگزار كردند
ضميمه

ــيدگى به شكايات  ــترك  «مديريت مؤثر رس ــى مش ــمينار آموزش س
ــى» بين ايران و دانمارك با حضور هيدى كالوز، معاون آمبودزمان  مردم
دانمارك و سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسى كل كشور برگزار شد. 
به گزارش سازمان بازرسى كل كشور، ابوالفضل روستائى مديركل دفتر 
ــبت به احقاق اهداف مشترك  ــت اين سازمان با ابراز اميدوارى نس رياس
ــور در اين همكارى آموزشى، تصريح كرد: امروز حركت در مسير  دو كش
ــعه حكمرانى مطلوب از  ــن به مقوله نقش هاى آمبودزمانى و توس پرداخت

اهميت زيادى براى شهروندان برخوردار است. 
ــى مى تواند  ــكايات مردم ــيدگى مؤثر به ش ــتائى گفت: مقوله رس روس
ــهروند  به عنوان يكى از اصلى ترين اهداف حكمرانى مطلوب در جوامع ش

محور مورد بررسى قرار گيرد. 
ــور در ادامه به اهداف  ــت سازمان بازرسى كل كش مديركل دفتر رياس
ــاره كرد و گفت: در راستاى ارتقاى  ــى اش ــمينار آموزش برگزارى اين س
ــالع از آخرين تجربيات،  ــاد و اط ــازمانى در مقوله مبارزه با فس آگاهى س
ــتاوردهاى عملياتى موفق ساير كشورها ، سازمان بازرسى  اطالعات و دس

كل كشور تصميم به برگزارى اين سمينار آموزشى گرفته است. 
وى به يادداشت تفاهم در سال 2014 و در جريان سفر رئيس سازمان 
بازرسى كل كشور به كشور دانمارك با آمبودزمان اين كشور اشاره كرد. 
ــت تفاهم كه به امضاى باالترين  ــاس مفاد اين يادداش وى افزود: براس
مقام آمبودزمانى دو كشور رسيد، برگزارى سمينارهاى آموزشى مشترك 
ــتور كار قرار گرفت كه در راستاى اجراى اين  با موضوعات توافقى در دس
ــت تفاهم همكارى از آقاى كالوز دعوت به عمل آمد تا در حوزه  يادداش
ــكايات مردمى به بيان آخرين تجربيات و روش هاى  رسيدگى مؤثر به ش
ــور متبوع خود بپردازند؛ همچنين عالوه بر ارائه بحث ياد شده  موفق كش
در اين سمينار آموزشى، عملكرد، دستاوردها و افق كارى مركز رسيدگى 
به شكايات مردمى جمهورى اسالمى ايران نيز مورد بررسى و مداقه قرار 

خواهد گرفت. 

عامل اصلى پايين بودن فساد در دانمارك حاكميت قانون است
ــز آپ معاون رئيس آمبودزمان  ــم هيدى كالوز كين در ادامه اين مراس
ــمينار تالش مى كند تجربيات كشورش  دانمارك اظهار كرد كه در اين س

در مورد رسيدگى به شكايات مردمى را بيان كند. 
ــيار پايين است كه عوامل  ــور دانمارك بس ــاد در كش كالوز افزود: فس
مختلفى در اين امر دخيل هستند كه بخش كوچكى از اين مهم بر عهده 
ــل مربوط به حاكميت  ــت و اكثر عوام ــان پارلمانى دانمارك اس آمبودزم

قانون و الزام مسئوالن به رعايت آن است. 

ــاره به وظايف  ــان پارلمانى دانمارك با اش ــل آمبودزم ــاون بين المل مع
ــور دانمارك  ــان دانمارك، تصريح كرد: آمبودزمان پارلمانى كش آمبودزم
ــت كه تصميم مى گيرد  تنها بر قوه مجريه نظارت دارد و اين پارلمان اس
آمبودزمان داشته و مطمئن باشد قوانينى كه در پارلمان تصويب مى شود 
ــود يا خير. از اين لحاظ آمبودزمان  ــيوه در دولت اجرا مى ش به همان ش
ــى و  ــد قانون گذاران و نمايندگان ملت را مورد بازرس ــارك نمى توان دانم

نظارت قرار دهد. 
ــل آمبودزمان مصونيت  ــه كرد: همچنين قوه قضاييه در مقاب وى اضاف

دارد و البته آنان سيستم نظارتى مخصوص خود را دارند. 
ــاره به ساختار آمبودزمان دانمارك تصريح كرد: ما اين اختيار  كالوز با اش
ــاد كنيم و در قالب گزارش، توصيه و  ــتگاه ها انتق را داريم كه از عملكرد دس
ــنهادهايى را مطرح كنيم كه البته الزم االجرا نيست. ما سعى مى كنيم  پيش
راهنمايى و روشنگرى كنيم تا قوه مجريه بهترين عملكرد را ارائه دهد. البته 
ــيده ايم براى آنكه بتوانيم مؤثر واقع شويم، بايد نفوذ داشته  ما به اين امر رس
باشيم و قوه مجريه به گزارش هاى ما توجه كند؛ به همين علت در كشور ما، 

دولت، احترام خاصى براى آمبودزمان قائل است. 
اين مقام دانماركى اضافه كرد: آمبودزمان دانمارك صرفاً به كاستى ها و 
ــته مى كند و حتى براى  نقاط ضعف توجه ندارد و نقاط قوت را نيز برجس

ــنهادهايى ارائه مى كند. از سوى ديگر  ــتى ها پيش رفع نقاط ضعف و كاس
ــد كه در  ــته باش آمبودزمان بايد همواره اعتماد پارلمان را به همراه داش

غير اين صورت مجلس مى تواند آمبودزمان را عزل كند. 
ــرد: آمبودزمان  ــارك تصريح ك ــتقالل آمبودزمان دانم ــاره اس وى درب
ــت. بنابراين خيلى مستقل نيست. ولى  به طور اصولى نماينده مجلس اس
آمبودزمان نياز به حمايت مجلس دارد. اما اين عدم اتكا چيز بدى نيست؛ 
ــكل  با اين اوصاف چنانچه نماينده اى در كار آمبودزمان دخالت كند، مش
ــيدگى به برخى پرونده ها،  ــن خواهد بود. گاهى اوقات در جريان رس آفري
ــكالى هم ندارد و ما  ــوال مى كنند و اش نمايندگان مجلس كنجكاوند و س

پاسخ مى دهيم ولى اجازه دخالت به نمايندگان مجلس را نمى دهيم. 
كالوز در بخش ديگر از سخنانش با اشاره به ابزار بازرسى در آمبودزمان 
ــناد و مدارك مورد نياز  ــارك ادامه داد: مقامات مختلف موظفند اس دانم
آمبودزمان را در اختيار ما قرار دهند. همچنين ممكن است آمبودزمان از 

مسئوالن درخواست داشته باشند كه اظهارنامه كتبى ارائه دهند. 
ــازمان هاى  ــى نهادها و س وى ابزار ديگر آمبودزمان دانمارك را بازرس
ــه فايل هاى مورد نياز  ــا مى توانيم به راحتى ب ــت و گفت: م مختلف دانس
ــيم و درباره حقوق زندانيان با آنان مصاحبه كنيم؛  ــى داشته باش دسترس
ــواالتى داشته باشيم.  يا درباره رفتار پليس با كودكان با آنان مالقات و س

همچنين به عنوان مثال اگر شكايات زيادى از شهردارى كپنهاك دريافت 
كنيم، مى توانيم بازرسى دقيق ترى از كار آنان داشته باشيم تا ببينيم كه 

چرا اين همه از كار شهردارى شاكى هستند. 
ــان دانمارك  ــارك گفت: آمبودزم ــل آمبودزمان دانم ــاون بين المل مع
ــد و البته اين اظهارنظر  ــائل مختلف اظهارنظر كن ــد راجع به مس مى توان
الزم االجرا نيست. اگر به قوانين آمبودزمان نگاهى داشته باشيم از لحاظ 
ــاى واقعيت اين گونه  ــتيم ولى عمًال در دني ــارات قانونى ضعيف هس اختي
ــت كه وقتى ما گزارش كارشناسى ارائه مى دهيم، به صورت داوطلبانه  اس
ــود؛ حتى اگر نظر دولت  ــده و به آن عمل مى ش ــيار جدى گرفته ش بس

مخالف نظر ما باشد. 
به گفته وى از سوى ديگر اگر وزيرى تصميم بگيرد به نظر آمبودزمان 
ــيون هاى  ــود و در كميس ــى تلقى ش ــت سياس احترام نگذارد، ممكن اس
ــى  ــود. بنابراين حمايت سياس ــت مى ش ــف مجلس مورد بازخواس مختل

مجلس مى تواند به پايين بودن سطح فساد در دانمارك كمك كند. 
وى گفت: آمبودزمان دانمارك، وكيل مردم نيست. طبق قانون هنگامى 
ــه كند و از  ــرد، بايد آن را مطالع ــكايتى را دريافت ك ــه آمبودزمان ش ك
ــى نداريم و حتى  ــارى براى اقدام عمل ــود ولى اجب ــات آن آگاه ش جزيي
ــكايت را رد كنيم و بگوييم دليلى براى بازرسى بيشتر وجود  مى توانيم ش

ندارد. 
وى با بيان اينكه اكثر پرونده هاى آمبودزمان در زمينه شكايات مردمى 
ــال 2014 آمبودزمان دانمارك 4هزار و 675 شكايت  ــت افزود: در س اس
ــت كه با توجه به جمعيت دانمارك آمار بااليى است،  را دريافت كرده اس
ــتور كار قرار گرفته  ــه ابتكار آمبودزمان در دس ــن 121 پرونده ب همچني
ــى هاى نظارتى مانند اخبارى  ــت. همچنين 82 پرونده از طريق بررس اس
كه از مطبوعات و رسانه ها يا حتى گزارش هاى محرمانه مردمى به دست 

مى آيد در دستور كار قرار گرفته است. 
ــمينار معاون بين الملل آمبودزمان دانمارك به سواالت  در ادامه اين س

سربازرسان، بازرسان و كارشناسان سازمان بازرسى پاسخ داد. 
ــوئدى  س ــه اى  ــان (Ombudsman) «ريش «آمبودزم واژه  
ــكانديناوى) دارد و حدود يكصد سال است كه در اروپا، آمريكا، آسيا  (اس
ــود. معنى  ــتفاده مى ش ــاد» اس و آفريقا براى بيان مفهوم  «مبارزه با فس
ــع و نهادهايى كه به  ــت از مراج ــى اين واژه عبارت اس ــيك و اصل كالس

شكايات مردم از دستگاه هاى ادارى رسيدگى غيرقضايى مى كنند. 
ــريفات و  ــيدگى غيرقضايى و آمبودزمانى، عدم تش ويژگى اين نوع رس
ــكايات است؛ به همين  ــيدن ش ــرعت العمل در به نتيجه رس افزايش س
خاطر، آمبودزمان مورد استقبال كشورهاى مختلف دنيا قرار گرفته است. 
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معاضدت قضايى بين دولت ها (بخش اول)
نگارش: پرفسور رودلف گيگر
ترجمه: دكتر يحيى اردالن

اصل حاكميت ملى متضمن اين مفهوم است كه هيچ دولتى نمى تواند در 
داخل قلمرو دولت ديگر اعمال حاكميت  (acts of sovereigntu) كند. 
اين امر من جمله در مورد اخذ ادله با هر يك از اقدامات مربوط به آيين 
دادرسى در خارج از كشور كه طبق قانون دولت خارجى، ماهيتا يك عمل 
ــت. بنابراين رعايت مالحظات  ــوب شود، صادق اس عمومى (دولتى) محس
كلى مبتنى بر عدل و انصاف مانع از آن است كه دعوايى در يك كشور اقامه 
ــود، بدون آنكه خوانده آن دعوى كه در كشور ديگرى مقيم است عمال  ش
از جريان دادرسى مطلع شود. به عالوه لزوم رسيدگى دادگاه به تمام وقايع 
ــت احراز واقعيت هايى را در كشور  يك پرونده در نيل به تصميم ممكن اس
ديگر ايجاب كند. نظر به روابط فراملى رو به رشد بازرگانى و حركت فراملى 
روزافزون اشخاص، معاضدت قضايى بين كشورها در امورحقوقى به صورت 

مسئله اى بيش از پيش مهم و اضطرارى درآمده است. 
1-  معاهدات تشـكيل دهنده مجموعه قواعد مربوط به معاضدت 

قضايى
ــش ها جهت تدوين قواعد معاضدت قضايى بين المللى  ــتين كوش نخس
ــائل حقوقى در پايان قرن نوزدهم براساس كار مقدماتى كنفرانس  در مس
ــتين عهدنامه  الهه در باب حقوق بين الملل خصوصى صورت گرفت. نخس
ــيون مورخ 14 نوامبر  ــكيل دهنده مجموعه قواعدى در اين باره كنوانس تش
ــورخ 17 جوالى 1905  ــيون م 1896 بود كه جاى خود را بعدا به كنوانس
الهه درباره آيين دادرسى مدنى داد. اين كنوانسيون نيز به نوبه خود در اول 
مارس 1954 به وسيله كنوانسيون جديد آيين دادرسى مدنى مورد تجديد 
ــيون را امضا كرده اند،  ــر قرار گرفت. براى دولت هايى كه هر دو كنوانس نظ
كنوانسيون دوم معتبر است. كنوانسيون 1905 الهه در حال حاضر تنها در 
روابط بين ايسلند و ساير كشورهاى متعاقد نافذ است. از آنجا كه كشورهاى 
ــيون را امضا  ــى Common law  اين كنوانس ــتم حقوق متعلق به سيس
ــيون مذكور خصوصيت جهان شمولى به دست نياورده  نكرده اند لذا كنوانس
ــورهاى جهان، به ويژه جلب اياالت  ــركت كش ــت. به منظور تسهيل ش اس
متحده آمريكا به عضويت، كنوانسيون مجددا مورد تجديدنظر قرار گرفت. 
به موضوعات اساسى يعنى ابالغ اوراق قضايى و اخذ ادله در خارج از كشور، 
ــده كه عبارتند از كنوانسيون ابالغ اوراق  در معاهدات جداگانه پرداخته ش
ــيون  ــائل حقوقى و تجارى مورخ 15 نوامبر 1965 و كنوانس قضايى در مس

اخذ ادله در خارج در مسائل حقوقى و تجارى مورخ 18 مارس 1970. 
در مورد مسائلى كه توسط اين دو عهدنامه تنظيم نشده اند، عهدنامه هاى 
ــتند. كشورهاى طرف  ــلند) قابل اجرا هس 1905 يا 1954 (ارتباط با ايس

كنوانسيون الهه درباره ابالغ اوراق قضايى عبارتند از: 

ــاوانا، چكسلواكى سابق، دانمارك، مصر، فنالند،  بارابادوس، بلژيك، بوتس
ــه، جمهورى فدرال آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوگزامبورگ، ماالوى، هلند،  فرانس

نروژ، پرتغال، سوئد، سيشل، سنگاپور، تركيه، انگلستان و آمريكا. 
كشورهاى زير عالوه بر كنوانسيون ابالغ اوراق قضايى طرف كنوانسيون 
ــابق، دانمارك، فنالند،  ــلواكى س ــتند: باربادوس، چكس اخذ ادله نيز هس
فرانسه- آلمان، ايتاليا، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد، انگلستان 

و آمريكا. 
ــبكه اى از موافقتنامه هاى دوجانبه تكميل  اين معاهدات چند جانبه با ش
ــيون هاى الهه  ــده اند و اين موافقتنامه هاى دوجانبه بر مقررات كنوانس ش
ــتند. در  ــاير موافقتنامه هاى خاص نيز داراى اولويت هس اولويت دارند. س
ــيون هاى بين دولت هاى آمريكايى در باب اخذ ادله در  قاره آمريكا كنوانس
خارج از كشور و نيز در باب نيابت قضايى مورخ 30 ژانويه 1975 رسميت 

و قوت قانونى يافته اند. 
2-  معاضدت خارج از معاهدات

نظر به اينكه شركت گسترده در كنوانسيون هاى موجود در باب معاضدت 
ــت، معاضدت قضايى بدون آنكه مبتنى بر  ــده اس قضايى هنوز حاصل نش
ــد اهميت خود را حفظ كرده است. عقيده غالب آن است كه  معاهدات باش
حقوق بين الملل عرفى در برگيرنده تكليفى به معاضدت قضايى نسبت به 
دولت ديگر است. اساس معاضدت قضايى مبتنى بر نزاكت بين المللى است. 
ــت كه  ــورها بايد چنين انگاش نظر به اصل حقوق بين المللى همكارى كش
ــئله امكان معاضدت قضايى را با  دولت طرف تقاضا وظيفه دارد حداقل مس
حسن نيت مورد توجه قرار داده، اهميت اعمال مربوط را براى افراد ذى نفع 

در نظر گيرد. اين امر معموال الزمه عمل متقابل يا معامله به مثل است. 
الف-  مفهوم معاضدت قضايى
1-  تعريف معاضدت قضايى

ــط  ــت كه توس ــى عبارت از كمكى اس ــى، معاضدت قضاي ــور كل به ط
ــور ديگر  ــور در يك دعواى مطروحه در كش ــاى دولتى يك كش ارگان ه
ــود. مفهوم معاضدت قضايى  قبل از خاتمه دعوى در اختيار گذارده مى ش
ــكام ادارى و آراى دادگاه هاى خارج كه  ــايى و اجراى اح داللتى بر شناس
ــمول قواعد ديگرى مى باشند، ندارد. ارگان هاى كشورى كه دادرسى  مش
در آن جريان دارد مى توانند همچنين نسبت به تحصيل معاضدت قضايى 
ــذ ادله در قلمرو  ــور درخصوص ابالغ اوراق قضايى يا اخ ــارج از كش از خ
كشور خارجى از طريق نمايندگى هاى ديپلماتيك يا كنسولى ضمن يك 
ــند.  ــاس موردى و مقطعى (ad hoc) موافقت كرده باش معاهده يا براس
ــور  مصاديق اصلى معاضدت قضايى عبارتند از: اخذ ادله در خارج از كش
ــان و طرف هاى دعوى، اخذ سوگند،  ــهادت، كارشناس ــامل استماع ش ش
تهيه اسناد، بازرسى محلى، و ابالغ دادخواست ها و تصميمات دادگاه هاى 

مربوط به آيين دادرسى. 
2-  تعريف مسئله حقوقى

ــائل  ــيون هاى معاضدت قضايى بين المللى تعريفى از مفهوم مس كنوانس
ــت كه مسائل  ــت نمى دهند. توافق كلى بر اين اس حقوقى و تجارى به دس
حقوقى مسائلى هستند كه در مقابل مسائل كيفرى قرار دارند. طبق نظرى 
كه در كشورهاى اروپايى (جز بريتانيا) وجود دارد، مسائل ادارى (من جمله 
مسائل مالى) خارج از شمول كلمات «حقوقى يا تجارى» است. كنوانسيون 
ــائل ادارى مورخ 15 مارس  ــات و ادله در مس ــى درباره تهيه اطالع اروپاي
ــائل حقوقى و مسائل ادارى را در حقوق كشورهاى  1978 تفاوت بين مس

اروپايى (به جز بريتانيا) به وضوح نشان مى دهد. 
ــت حقوقى، كيفرى يا  ــك پرونده تعيين كننده خصوصي ماهيت ذاتى ي
ادارى آن است. شعبه دادگسترى كه به موضوع رسيدگى مى كند و روشى 
كه در دادرسى اتخاذ مى شود هيچ كدام در اين امر دخالتى ندارند. مع هذا 
ــن نيست تعيين اين امر طبق قانون كشور متقاضى به عمل مى آيد يا  روش
قانون كشور طرف تقاضا. در كميسيون ويژه اجراى كنوانسيون الهه درباره 
اخذ ادله در خارج (1970) عقايد مختلفى وجود داشت، ليكن عقيده غالب 
ــت كه خصوصيت حقوقى،  ــيون، مرجح اس ــود كه با توجه به كنوانس آن ب
كيفرى يا ادارى يك مسئله براساس قانون كشور طرف تقاضا تعيين شود. 
ــتان راجع به قرارداد اورانيوم وستينگهاوس،  در دعواى مطروحه در انگلس
ــائل  ديوان عالى انگليس چنين راى داد كه تقاضاى معاضدت قضايى در مس
ــور خارجى  ــه دليل مورد تقاضاى يك كش ــى يا تجارى درصورتى ك حقوق
مستقيما با يك دعواى كيفرى در كشور متقاضى مرتبط باشد مى تواند مورد 
ــركت وستينگهاوس  اجابت قرار نگيرد (دعواى مربوط به قرارداد اورانيوم ش
ــامبر 1978، جلد 17 مسائل حقوق بين الملل صفحه  الكتريك مورخ 2 دس
ــهود مقيم انگلستان مدعى استفاده از حق استنكاف  38). در اين پرونده ش
ــت كه در دعواى كيفرى كه در  ــدند، زيرا اين بيم وجود داش ــهادت ش از ش
اياالت متحده آمريكا آغاز شده بود در معرض خطر تعقيب كيفرى قرار گيرند. 
در نتيجه توسط مقامات متقاضى آمريكايى، جهت اخذ شهادت، مصونيت از 
ــهود اعطا شد. بنابراين صرف احتمال اينكه اخذ دليلى  تعقيب كيفرى به ش
ــائل حقوقى و تجارى تقاضا شده است ممكن است  كه با حسن نيت در مس
بالقوه در ساير دعاوى مورد استفاده قرار گيرد، رد تقاضا را توجيه نمى كند- 
ــت آمده در  ــتفاده بعدى از ادله به دس ــيون هاى الهه اس به عالوه در كنوانس
ارتباط با يك مسئله حقوقى يا تجارى در دست رسيدگى، منع نشده است. 

ب- اخذ ادله در خارج از كشور: تقاضانامه
1-  مضمون مورد لزوم

كنوانسيون 1970 الهه درباره اخذ ادله، محتويات تقاضانامه را تصريح 
مى كند. تقاضانامه بايد حاوى مطالب زير باشد: 

ــراى مقام  ــا درصورتى كه ب ــرف تقاض ــام ط ــده و مق ــام تقاضاكنن مق
ــد، نام و نشانى طرف هاى دعوى و نمايندگان آنها  تقاضاكننده معلوم باش
اگر وجود داشته باشد، ماهيت دعوايى كه دليل براى آن تقاضا شده است 
و كليه اطالعات الزم درباره آن، ادله اى كه بايد تهيه شود و ساير اقدامات 
قضايى كه بايد انجام گيرد. عنداالقتضا مراتب ذيل نيز بايد در تقاضانامه 
مشخص شود: نام و نشانى اشخاصى كه بايد از آنها تحقيق شود، سواالتى 
ــه بايد از آنها به عمل آيد يا موضوعى كه درباره آن بايد از آنها تحقيق  ك
ــرار گيرد، مواردى كه ادله  ــود، مدارك يا مالى كه بايد مورد تحقيق ق ش
ــند، فرم هاى ويژه اى كه بايد  ــوگند يا تصديق و تاييد باش بايد مقيد به س
ــن مخصوصى كه بايد  ــد و هرگونه روش و آيي ــتفاده قرار گيرن مورد اس

رعايت شود. 
به موجب كنوانسيون الهه درباره اخذ ادله، هر يك از دولت هاى متعاقد 
ــه نگارش  ــى يا فرانس بايد تقاضانامه اى را كه به يكى از زبان هاى انگليس
يافته يا ترجمه اى به يكى از اين دو زبان به همراه داشته باشند و بپذيرند 
ــد (چندين دولت چنين شرطى را  ــده باش ــرط ش مگر آنكه خالف آن ش

قائل شده اند.)
2-  انتقال

ــنتى  درصورت فقدان توافق ديگرى، تقاضانامه بايد از طريق مجارى س
ديپلماتيك يعنى به وسيله نمايندگى ديپلماتيك دولت متقاضى به وزارت 
ــيون 1954 الهه  ــود. كنوانس ــور خارجه دولت طرف تقاضا منتقل ش ام
ــترى دولت  ــولى به دادگس ــان ترى را از طريق ارگان هاى كنس انتقال آس
طرف تقاضا پيش بينى مى كند، مگر آنكه دولت اخير بر استفاده از وسايل 
ــد يا موافقتنامه اى ناظر به ارتباط مستقيم  ــته باش ديپلماتيك اصرار داش
ــيون 1970  ــد. كنوانس ــته باش بين ارگان هاى قضايى دولتين وجود داش
ــت. در  ــاده تر كرده اس الهه درباره اخذ ادله، نحوه انتقال تقاضانامه را س
ــد يك مقام مركزى را براى دريافت  ــيون هر دولت باي اجراى اين كنوانس
ــد ديگر و انتقال  ــه از مقام قضايى يك دولت متقاع ــاى واصل تقاضانامه ه
ــد. تقاضانامه ها بايد به  ــت اجرا تعيين كن ــا به مقام صالحيت دار جه آنه
ــه مقام ديگر آن دولت،  ــزى دولت طرف تقاضا، بدون انتقال ب ــام مرك مق
ــال شود. همچنين در اكثر كشورهاى طرف كنوانسيون، تقاضانامه ها  ارس
ــده براى دريافت  ــك مقام مركزى كه همان مرجع تعيين ش از مجراى ي
ــود. مزيت اين روش كه  ــال ش ــت ارس تقاضانامه هاى واصله از خارج اس
ــت، آن است كه اجازه  ــرى يافته اس به خارج از چارچوب معاهده نيز تس
ــنايى و انس و الفت دارد  ــد مقامى كه با تماس هاى بين المللى آش مى ده

بر روند كار اعمال نظارت و بدين وسيله امر اخذ ادله را تسهيل كند. 
ادامه دارد
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تبریلز - اسلد فلاح - یکی از 
ابزارهای کاهش مص��رف آب تهیه و 
نصب ابزارها، سرش��یر ها و سردوش 
ه��ای کاهنده مصرف آب می باش��د. 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب 
اس��تان آذربایجان شرقی با اعام این 
مطلب گفت: رشد جمعیت و توسعه 
اقتصادی – اجتماعی موجب افزایش 
تقاضای آب ش��هری ش��ده و از آنجا 
که محدودیت منابع آبی برای تامین 
نیازهای آب ش��رب با مصارف موجود 
ام��کان پذیر نمی باش��د لذا مدیریت 
مصرف توس��ط مش��ترکین ضرورت 
دارد.مهندس علیرض��ا ایمانلو، افزود: 
بط��ور معم��ول،  مص��رف آب خانگی 
بیش��ترین بخش مصرف آب شهری 
را تش��کیل م��ی دهد ک��ه از جمله 
موثرترین اقدامات جهت صرفه جویی 
در مص��رف آب خانگی،  اس��تفاده از 
ش��یرآالت و تجهیزاتی می باشد که 
بدین منظ��ور طراحی ش��ده اند.وی 
ادام��ه داد: واحده��ای مصرف کننده 
میتوانن��د از طری��ق ب��ه کارگیری و 
اس��تفاده از ابزار کاهن��ده، به کاهش 
مصرف آب مبادرت ورزند، این ابزارها 
به طور کامل ش��امل وسایل کاهنده 

دب��ی جریان، کاهنده فش��ار،  افزایش 
دهنده س��رعت خروجی آب )اسپری 
کنن��ده ( کاهنده حجم مخزن فاش 
تانک هاو  ف��اش تانک های با حجم 
پایین می باشد.وی اضافه کرد: دراین 
سیستم ها همراه با کاهش فشار آب، 
 میزان آب کمتری در زمان مش��خص 
به مصرف کننده خواهد رس��ید و در 
نتیجه مص��رف آب کاه��ش خواهد 
یافت.مهن��دس ایمانل��و، در خصوص 

عملکرد ل��وازم کاهن��ده مصرف آب 
گفت: با نصب وسایل کاهنده از جمله 
س��ر ش��یرهای مخصوص و افزایش 
س��رعت خروج آب از دهانه خروجی 
ش��یرآالت،  باعث ایجاد کارایی بیشتر 
در بعضی فعالیت ها نظیر شستشوی 
ماشین و ... می شود و این امر با نصب 
ی��ک کنترل کننده خروجی س��طح 
جریان امکان پذیر می باشد.وی افزود: 
در مواردی نظیر اس��تفاده از سیفون 

ها،  کاهش حجم مفید مخزن فاش 
تانک، از جمله راهکارهای صرفه جویی 
در مص��رف آب می باش��د، ابزارهای 
کاهن��ده مصرف آب اس��تانداردهایی 
عینا نظی��ر ابزارهای ع��ادی دارند و 
فقط در میزان آب مصرفی تاثیرگذار 
ادامه  در  ایمانل��و،  هس��تند.مهندس 
به مزایای اس��تفاده از ل��وازم کاهنده 
مص��رف آب اش��اره کرد و اف��زود: در 
انتخاب کاهنده ه��ای مصرف آب به 
معیاره��ای ارزیابی همچ��ون قیمت 
مناس��ب کاهنده ها، امکان س��نجی 
اجرای��ی، راحتی اس��تفاده و  کارایی 
کاهنده ه��ا،  هزینه و نحوه تعمیرات 
و نگه��داری و طول عمر کاهنده ها و 
حفظ زیبایی ظاهری کاهنده ها توجه 
ش��ده است.مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضاب اس��تان آذربایجان ش��رقی، 
درخصوص نحوه دسترسی مشترکین 
به لوازم کاهنده اظهار داشت: در این 
راس��تا ش��رکت آب و فاضاب استان 
آذربایجان ش��رقی نس��بت ب��ه تهیه 
تعدادی از ابزاره��ای کاهنده مصرف 
از واحدهای تولیدی دارای استاندارد 
اقدام نموده و در نظر دارد ابزار مذکور 
را از طریق ثبت نام در سایت با تکمیل 

فرم  ثبت نام به صورت تلفنی با اعام 
ش��ماره اش��تراک و حضور در ادارات 
تابعه کانش��هر تبریز بص��ورت نقد و 
اقساط در اختیار مشترکین قرار دهد.

وی اف��زود: ای��ن اقام و ل��وازم صرفا 
در کانش��هر تبریز توزیع می شود و 
توزیع آن در س��ایر ش��هرهای استان 
نیز متعاقبا اعام خواهد شد.مهندس 
ایمانلو، خاطرنشان کرد: اقام و لوازم 
کاهنده مصرف آب که توسط شرکت 
آب و فاضاب اس��تان به زودی تامین 
و توزیع خواهد ش��د ش��امل دو عدد 
پرالت��ور رزوه از بی��رون جهت ش��یر 
آب آش��پزخانه و روش��ویی، یک عدد 
پرالت��ور رزوه از داخ��ل جهت ش��یر 
آب دستش��ویی و یک عدد سردوش 
کاهنده متحرک یا س��ردوش کاهنده 
ثابت جهت نصب در حمام می باش��د 
که توسط نمایندگان اعزامی شرکت 
آب و فاضاب نصب و تحویل خواهد 
ش��د.وی ضم��ن درخواس��ت صرفه 
جویی در مصرف آب از ش��هروندان و 
مشترکین، درخواست کرد که با نصب 
و استفاده از لوازم و ابزار های کاهنده 
مصرف آب تا 30 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی نمایند.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف 
نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز 
طبیعی از 32 مشترک شرکت گاز استان اصفهان 
که با رعایت اصول ایمنی و الگوی صحیح مصرف 
به عنوان مشترک نمونه انتخاب شده بودند، تقدیر 
شد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
اینکه تقدیر از مشترکین نمونه گاز طبیعی، برای 
نخس��تین بار و بر اساس دستور العمل ارزیابی و 
انتخاب مشترکین نمونه انجام گرفته است گفت: 
رعای��ت نکات ایمن��ی، مصرف بهین��ه، پرداخت 
به موق��ع و غیر حضوری قبوض گاز طی س��ال 
1393، شاخص های انتخاب  این افراد بوده است.
مهندس مومنی گفت: نعمت گاز طبیعی به عنوان 

یک س��وخت پاک و ارزشمند ،در کشور ما بسیار 
مهم و استراتژیک است و محور توسعه اقتصادی 
کشور محسوب می شود.وی با اشاره به اینکه در 
س��ال 2014 بیش از 40ه��زار میلیون تن انرژی 
فس��یلی مصرف ش��د افزود: سوخت های فسیلی 
برای محیط زیس��ت بس��یار مخرب است و اگر 
این وضعیت به همین صورت ادامه یابد جهان با 
مشکات فاجعه باری مواجه خواهد شد. مومنی با 
اشاره به اینکه طی سه دهه اخیر توسعه گازرسانی 
در کش��ور ما  با رش��د 10 تا 12 درصدی مواجه 
بوده در صورتی که میانگین این نرخ رشد، در دنیا  
2 درصد می باشد گفت: خوشبختانه 18 درصد از 
33.8 تریلیون ذخایر گازی دنیا مربوط به کشور 

ما می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
بیان داش��ت: علی رغم تاش های صورت گرفته 
در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی ، مصرف گاز در کش��ور در مقایسه با 
میانگین مصرف جهانی بس��یار زیاد است و ما با 
داش��تن یک درصد از جمعیت جهان، س��ومین 
مصرف کننده انرژی به شمار می رویم.وی اظهار 
داشت:  ایران در مصرف انرژی پس از کشور هایی 
نظیر روسیه و آمریکا  که میزان جمعیت و حجم 
گردشگری  باالیی دارند ، قرار گرفته است.مومنی 
ب��ا بیان اینکه س��ال گذش��ته 103 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در کش��ور تولید و به مصرف 
رسید گفت: مصرف  گاز عمدتاً در بخش خانگی 

است در صورتی که با صرفه جویی می توان حجم 
قابل ماحظ��ه ای را به  بخش صنعت اختصاص 
داد.وی گف��ت:  م��ا به عنوان مس��ئول، دولت به 
عنوان حکومت و شما به عنوان مصرف کننده در 
مقابل این نعمت الهی که نقش تعیین کننده ای 

در اقتصاد و رفاه عمومی دارد مسئول هستیم. 

تقدیر از 32 مشترک نمونه گاز طبیعی در استان اصفهان

با استفاده از ابزارهای کاهنده توزیعی شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی؛

مشترکان آب شهری تبریز رکورددار صرفه جوئی در آب شرب خانگی می شوند

اخبار

برگزاري نشست ریيس  روابط عمومي 
 مناطق نفت خيز جنوب و 

ریيس دانشگاه شهيد چمران
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- نشست مشترک 
ریی��س روابط عمومي ش��رکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب با رییس دانش��گاه ش��هید چمران اهواز برگزار 
شد.در این نشست فرهاد فروتن رییس روابط عمومي 
ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب، ضمن تبریک 
انتصاب دکتر خواجه به عنوان رییس جدید دانش��گاه 
ش��هید چم��ران بر توس��عه همکاري ه��اي صنعت و 
دانشگاه تاکید کرد.وي با اشاره به همکاري این شرکت 
با دانشگاه ها و مراکز علمي و  پژوهشي در زمینه توسعه 
فناوري هاي ازدیاد برداشت میادین اظهار داشت: این 
ش��رکت با دانش��گاه ش��هید چمران نیز داراي پروژه 
هاي متعدد پژوهش��ي اس��ت و ظرفیت افزایش تعداد 
پروژه هاي مشترک با این دانش��گاه وجود دارد.در این 
نشست دکتر خواجه رییس دانشگاه شهید چمران اهواز 
با تقدیر از اهتمام شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
به اجراي پروژه هاي تحقیقاتي، آمادگي این دانشگاه را 

براي افزایش همکاري با این شرکت اعام کرد.

مدیرکل کميته امداد کهگيلویه و بویراحمد: 
1800خانوار کهگيلویه و بویراحمد 

خودکفا شدند 
یاسلوج- خبرنلگار فرصت املروز- مدیرکل 
کمیته امداد کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت: از ابتدای 
سال گذشته تاکنون 1800 خانوار با جمعیت 4500 
نف��ر خودکفا و از حمایت کمیته امداد اس��تان خارج 
شدند.س��ید غامرضا متقی اظهار داش��ت: از ابتدای 
امسال تا 7 ماهه اول سال 754 طرح اشتغال با اعتبار 
71 میلیارد و 860 میلیون ریال برای مددجویان اجرا 
شد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( کهگیلویه 
و بویراحم��د افزود:  تع��داد 389 مورد از محل اعتبار 
بانکی ب��ا اعتبار 47 میلی��ارد و 900 میلیون ریال و 
365 م��ورد از محل اعتبار کمیته امداد 23 میلیارد و 
960 میلیون ریال به مددجویان وام اعطا شد.وی بیان 
کرد: از ابتدای س��ال گذشته تا کنون 1800 خانوار با 
جمعیت 4500 نفر خودکفا و از حمایت کمیته امداد 
خارج ش��دند.متقی با بیان اینک��ه تاکنون 750 طرح 
اش��تغالزایی در استان اجرا شد، تصریح کرد: براساس 
برنامه ریزی انجام ش��ده باید یک ه��زار و 940 طرح 

اشتغال اجرا شود.

دو انتصاب در حوزه دیتای شرکت 
مخابرات استان گلستان

گلرگان- خبرنلگار فرصلت امروز- ب��ا حضور 
مهن��دس ش��هردای عضو هی��ات مدی��ره و مهندس 
ذبیحی معاونت ش��بکه مخابرات گلس��تان روس��ای 
دو اداره در ح��وزه دیتا معرفی ش��دند.در این جلس��ه 
مهندس ش��همرادی با تاکید بر توجه بیش ازپیش به 
فعالیت های توسعه ای دیتا و ضرورت نگهداری در این 
حوزه گفت: حمایت مدیران ارشد شرکت از طرح ها و 
پروژه های این حوزه چشمگیر است و به نظر می رسد 
تقوی��ت فنی این حوزه اهمیت ویژه ای دارد.همچنین 
مهندس ذبیحی معاونت شبکه مخابرات گلستان با ابراز 
خرس��ندی از انتصابات انجام شده گفت : دانش علمی 
و مدیریتی ، رعایت ارزش های اخاقی همچنین تعهد 

سازمانی از عوامل موثر بر انتخاب این افراد می باشد.

اجرای شبکه فاضاب شهر طاقانک 
در چهارمحال و بختياری 

شلهرکرد- خبرنلگار فرصت املروز- با حضور 
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسامی، اجرای 
شبکه فاضاب شهر طاقانک در چهارمحال و بختیاری 
شروع شد.در مراسمی که با حضور جمع زیادی از مردم 
طاقانک و مسئولین استان و محلی برگزار شد، عملیات 
اجرای ش��بکه جمع آوری فاضاب ش��هر طاقانک آغاز 
ش��د. در این آیین قدرت اهلل بیگلری مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب استان در گزارشی اعام کرد، تصفیه خانه 
فاضاب ش��هر طاقانک مشترکاً با شهر هفشجان آماده 
افتتاح است و همین روزها به بهره برداری خواهد رسید. 
وی افزود ش��هر طاقانک شانزدهمین شهر استان است 
که عملیات اجرای فاضاب آن از امروز ش��روع می شود. 
وی افزود برای شهر طاقانک 40 کیلومتر شبکه فاضاب 
اجرا خواد ش��د ک��ه 70 میلیارد ریال هزینه می ش��ود. 
ایشان خاطر نشان ساخت با توسعه شبکه های فاضاب 
در ش��هرهای استان عاوه بر پاکیزگی محیط زیست از 
آلودگ��ی آب س��فره های زیرزمینی جلوگیری ش��ده و 
پساب تصفیه خانه های فاضاب برای برخی محصوالت 
کش��اورزی مانند ش��بدر و یونجه مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. در این مراس��م س��عید زمانیان نماینده مردم 
شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای 
اسامی از تاش مدیران و پرسنل شرکت آب و فاضاب 
تقدیر کرد و گفت بسیار جای خرسندی است که امروز 
ش��اهد اجرای شبکه های بهداش��تی فاضاب در شهر 

طاقانک هستیم. 
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