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اسـترالیا در نیمکـره جنوبی زمین هندیجانسرزمینآبها
قرار گرفته است و زندگی مدرن در 
آن سـابقه ای حدود 200 سال دارد 
اما زندگی نخسـتین انسـان ها در 

آن به 42 تا 48هزار سـال پیش برمی گردد. این کشـور در 
میان آب های اقیانوس آرام واقع شـده است و نزدیک ترین 
کشـورها به آن اندونزی، تیمور شـرقی و پاپـوآ گینه نو در 

شمال، جزایر سلیمان، وانواتو و کالدونیای جدید در 
شمال شرق ونیوزیلند در جنوب شرقی هستند. 

اگـر در پایتخت زندگـی می کنید، 
خودتـان را از این بهشـت محروم 
نکنید. حتی اگر بـرای چند روزی 

بـه تهـران سـفر می کنید، به پـارک  »آب و آتش« سـری 
بزنید. به بوسـتانی که حس برگشـتن دوباره به مهمانی را 
به شـما می دهد. گشـت و گذار در این پـارک جان می دهد 
برای آدم هایی که عشـق پیـاده روی دارند یا می خواهند با 

دوچرخه البـه الی درخت ها و آدم هـا چرخی بزنند. 
برای آنهایی که می خواهند هم نشینی جنبش و ....

استرالیا؛ کشوری برای همه 
ملت ها

گزارشی از پارک آب و آتش 
در حوالی میدان ونک
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هندیگان(  هندیان،  )هندیون،  هندیجان 
یکی از ش��هرهای تاریخ��ی ایران با قدمتی 
بیش از 3000 سال در جنوب شرقی استان 
خوزستان و در 75 کیلومتری جنوب شرقی 
بندر ماهش��هر در غرب شهرستان بهبهان 
و در ش��مال بندر دیلم قرار گرفته اس��ت. 

رودخانه ای موس��وم به هندیج��ان یا زهره 
این ش��هر را به دو نیمه ش��مالی و جنوبی 
تقس��یم می کند.  هندیجان بندری اس��ت 
ک��ه در 30.15 درجه ع��رض جغرافیایی و 
49.43 درجه طول شرقی شهرستان اهواز 
قرار دارد و ارتفاع این ش��هر از س��طح دریا 

به 5 متر می رس��د. آبادی ه��ای هندیجان 
در قرون اخیر بس��یار بوده اند ولی به علت 
بیم��اری طاع��ون در س��ال 1247 هجری 

قمری شهر هندیجان رو به خرابی نهاد. 
زبان

زبان این دیار فارس��ی ب��ا گویش محلی 

)گویش بندری( اس��ت که البته تش��ابهات 
بس��یاری میان این گوی��ش و گویش اقوام 

بختیاری وجود دارد. 
تاریخچه

آثار به دس��ت آمده در این منطقه نش��ان 
می ده��د که در هزاره چهارم پیش از میالد 

انس��ان متمدن در آن می زیس��ته اس��ت. 
تپه ه��ای تاریخ��ی متع��دد و نوش��ته های 
جغرافی دانان قرون اولیه اسالمی همچون، 
ابودلف مهل��ل خزرجیدر مورد آثار تاریخی 
هندیجان که قدیمی ترین سند مکتوب در 
مورد آثار تاریخی هندیجان اس��ت. ش��اهد 

هندیجانسرزمینآبها
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دیگری بر رونق اقتصادی و زندگی اجتماعی س��ازمان 
یافت��ه مردم این دی��ار در هزاره پیش از میالد اس��ت. 
وجود لغ��ات و اصطالحات تاریخی که ریش��ه در زبان 
عیالمی دارد و آیین های نمادین حاکی از گذش��ته های 

پربار فرهنگی و غنی آن است. 
در نزدیک��ی هندیجان آث��ار بندرتاریخی )مهرویان 

یا مهروبان( و ش��هر تاریخی )ریواردشیر( قرار داشته 
اس��ت که مهروی��ان از دوره عیالمی ت��ا قرن چهارم 
هج��ری و احتم��اال تا مدت ه��ا بعد نی��ز بندرتجاری 
مهم��ی ب��وده اس��ت ک��ه از طری��ق آن کااله��ای 
س��رزمین های دور و نزدی��ک و حت��ی کش��ور چین 
وارد منطقه می ش��د و مش��اهده ش��ده اس��ت که در 

شهر ریواردشیر کشتی می س��اختند. رونق و آبادانی 
هندیجان باوجود جابجایی محل ش��هر به دلیل تغییر 
مس��یر رودخانه پس از اس��الم نیز ادامه یافت و این 
منطق��ه در ق��رون اولیه اس��المی بزرگانی چون علی 
ب��ن مهزیار اه��وازی )هندیجان��ی( را در دامان خود 

پرورش داده اس��ت. 

وجه تسمیه هندیجان
این منطقه در گذش��ته نام های مختلفی داشته است 
ک��ه از آن جمله می توان به هندیگان و هندوان اش��اره 
کرد. این واژه پس از ورود اس��الم به ایران، هندیجان و 
هندیان تغییر ش��کل یافته اس��ت با توجه به دیرینگی 
این س��رزمین به نظر می رسد لغت هند، ریشه در زبان 



سانس��کریت دارد که به معنای آب اس��ت. 
این نظ��ر را وجود رودخان��ه هندیجان که 
به زهره موس��وم و معنای ایزد آب اس��ت، 
بیش��تر تایید می کند. بنابرای��ن با توجه به 
مس��تندات دیگری که در این زمینه وجود 
دارد می ت��وان گفت هندیج��ان به معنای 
سرزمین آب است. آنچه مسلم است اینکه 
آب در ب��اور و اعتق��ادات ایرانیان از احترام 
و تق��دس خاص��ی برخوردار بوده اس��ت و 
آل��وده س��اختن آن را گن��اه نابخش��ودنی 
می ش��مرده اند و پیوسته چش��مه های آب 
و رودخان��ه را نظ��ر کرده ناهید ی��ا آناهیتا 
فرش��ته آب می دانس��ته اند. هرچند وجود 
عده ای از مردم کش��ور هند در این منطقه 
ب��ه دلیل ارتب��اط تج��اری از طریق خلیج 
فارس یا مهاج��رت گروهی که در برخی از 
منابع اشاره می شود غیرقابل انکار است اما 
بعید به نظر می رس��د که وجود آنها بر وجه 

تسمیه هندیجان تاثیری گذاشته باشد. 
جغرافیای تاریخی هندیجان

آث��ار قدیمی تپه ه��ای باس��تانی پهکن 
)پهک��ون( در مدخ��ل ش��هر هندیج��ان، 
تپه ه��ای )مارض��ا( آثار موج��ود بین بندر 
مهروبان تا تپه کدوک )روس��تای باستانی( 
در جن��وب هندیج��ان، همچنی��ن آث��ار و 
پی های خانه ه��ای موجود از بندر مهرویان 
)مهروب��ان( ت��ا هندیج��ان ک��ه به صورت 
زنجیروار وجود داش��ته است در بین مردم 
این دیار داس��تانی رایج است که می گوید: 
اگ��ر بزغال��ه ای در مهروب��ان روی س��قف 
خانه ها حرکت می کرده در هندیجان پایین 

می آمده است. 
در هندیجان ش��مالی و ب��ر دو دروازه در 
دو س��مت، رودخانه وجود داشته و نیز پلی 

مابین آن بوده اس��ت. همچنین در س��ال 
1369 در کناره رودخان��ه هندیجان باالتر 
از امام��زاده عب��اس علی س��که هایی یافت 
ش��د که در حال حاضر در میراث فرهنگی 
خوزستان وجود دارد. این سکه ها که روی 
آنها نوشته شده است آل بویه، نشان دهنده 
حکمفرمایی فرزندان آل بویه بر این نواحی 
اس��ت. البته اینکه حس��ن )رک��ن الدوله( 
بر ف��ارس حکومت می ک��رده و هندیجان 
در آن زم��ان جزو پارس بوده اس��ت خود 
دلیل مس��تحکمی بر حکم فرمایی فرزندان 
آل بوی��ه بر این منطقه اس��ت. از دیگر آثار 
باس��تانی موجود در این منطق��ه می توان 
به س��نگ های نق��ش داری اش��اره کرد که 

در بدران��ی در اعم��اق آب و کناره ه��ای 
رودخان��ه دیده می ش��ود. قبرس��تان ها نیز 
که برای باستانشناس��ان از اهمیت خاصی 
برخوردارند به شش قبرستان می رسند که 
هر کدام مربوط به دوره ای از تاریخ اس��ت. 
در خصوص قبرهای این قبرس��تان ها آنچه 
به چش��م می خورد تفکیکی ب��ودن قبرها 
اس��ت. بدین صورت که جای مردان، زنان 

و کودکان مشخص است. 
مردم و اشتغال

ازنظر اقتصادی رودخانه هندیجان نقش 
تعیین کنن��ده ای در زندگی م��ردم دارد و 
این تاثیر گذاری ب��ه میزانی بوده که قلمرو 
جغرافیای��ی و منطقه را نی��ز با نام رودخانه 

مش��خص می کردند. رودخانه هندیجان که 
قس��متی از آن از سرچشمه رشته کوه های 
زاگ��رس در اس��تان کهگلوی��ه و بویراحمد 
تا خلیج فارس طی می ش��ود و هش��تمین 
رودخانه کشور است که 490کیلومتر طول 
دارد. این آبراه به عنوان یکی از مس��یرهای 
تج��ارت خارجی از گذش��ته های دور مورد 
اس��تفاده بوده و هم اکن��ون نیز باوجود کم 
شدن آب آن در فصول تابستان شناورها با 
ظرفیت بی��ش از صد تن قادر به رفت و آمد 
در آن هس��تند و ب��ا اس��تفاده از آب ای��ن 
رودخانه انواع محصوالت کشاورزی از جمله 
گندم، جو، دانه های روغنی، حبوبات و انواع 

صیفی جات کشت می شود. 

به وی��ژه  محص��والت  ای��ن  از  بخش��ی 
صنایع دستی که اکثرا از برگ درخت خرما 
تهیه می ش��ود در گذش��ته به کش��ورهای 
خلیج فارس صادر می شد. صنعت شیالت از 
کهن ترین صنایع در هندیجان بوده و است 
ک��ه قدمت آن به س��ال ها پیش می رس��د. 
منطق��ه بحرکان که در جن��وب هندیجان 
قرار دارد نیز از مناطق مهم گردش��گری و 
صید میگوی صورتی و انواع دیگر میگوهای 
مرغ��وب منطق��ه خلی��ج فارس به ش��مار 
می رود که در حوزه صیادی هندیجان واقع 
است. س��الن عمل آوری و کارگاه انجماد و 
بس��ته بندی میگوی صادرات��ی و قایق های 
مجه��ز صی��ادان در ای��ن منطق��ه بیش از 
نیم قرن اس��ت که به صی��د و عمل آوری و 
بس��ته بندی و صادرات میگو اشتغال دارند 
و تعداد زی��ادی از اهالی در این راس��تا به 
کار مشغول هس��تند. ماهی های خوراکی و 
میگو در صیدگاه ه��ای هندیجان به صورت 
فراوان صید می ش��وند که از مهم ترین آنها 
می توان به ماهی قباد، راشگو، حلوای سفید 
)زبیدی(، ش��وریده، حلوا س��یاه، ش��هری، 
شانک، هاوور، کوشک، سرخو، میش ماهی، 
هامور، سنگس��ر، س��بیتی و دخت��ر ناخدا، 

اشاره کرد. 
نفت 

هندیجان تحت عملی��ات حفاری جهت 
کش��ف نف��ت ق��رار گرفت و س��ال 1967 
می��الدی وجود نفت در ای��ن منطقه ثابت 
ش��د. در خلیج بحرکان هندیجان در چند 
س��اله اخی��ر با حف��ر چاه ه��ای زیر دریایی 
نف��ت فراوان��ی کش��ف ش��ده اس��ت که با 
س��اختن اس��کله های متعدد و تاسیس��ات 
الزم کش��تی های نفت کش به آس��انی پهلو 
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می گیرند و بارگیری می کنند و نفت آنها را 
ب��ه خارج صادر می کنند و گویا این نفت از 

قابلیت بسیار خوبی برخوردار است. 
کجا برویم؟ 

رودخانه هندیجان به ویژه بر نقش��ی که 
در کش��اورزی و تجارت منطقه دارد از نظر 
زیبایی های طبیعی نیز قابل توجه است. در 
فصل تابستان و اوایل بهار که حاشیه آن به 
طول چندین کیلومتر پوشیده از گیاهان و 
گل های زیبا می شود، می توان گردشگران 
بسیاری را جذب کرد. سواحلطوالنی خلیج 
فارس عالوه برآنکه امکان اجرای طرح های 
پرورش آبزیان را میسر می کند این استعداد 
را نیز دارد تا همچون گذشته نقش خود را 
در توس��عه تجارت خارج��ی بازیابد. ضمن 
آنک��ه جزای��ر آن و از جمل��ه جزایر دیره و 
بنه که زیس��تگاه پرن��دگان بومی و مهاجر 
هس��تند، می توانن��د با جاذبه ه��ای متنوع 
خ��ود زمینه های گردش��گری در منطقه را 
گس��ترش دهند. همچنی��ن می توان به دو 
روستای )دهنو( و کوه های اطراف زاگرس، 
س��احل زیبای بندر بحرکان در کنار خلیج 
فارس، حاش��یه س��واحل رودخان��ه زهره، 
پارک ها و باغس��تان های اطراف هندیجان 
ک��ه در ماه های انتهای زمس��تان و ابتدای 
به��ار از زیبایی و جلوه خاص��ی برخوردار 

هستند، اشاره کرد. 
شهرهای باستانی 

مهروبان، ماهروبان یا ماهرویان
بندر قدیمی و تاریخی مهروبان در قریه 
امامزاده عبداهلل فعلی و از توابع شهرستان 
هندیجان اس��ت. بن��در مهروب��ان چه در 
زمان هخامنش��یان و چه در زمان پارت ها 
و اش��کانیان هم��واره از پر رونق ترین بنادر 

جهان بوده اس��ت. اوج ترق��ی آن از زمان 
ساسانیان ش��روع ش��ده بود. ساسانیان به 
امر دریانوردی و کش��تیرانی و بندر س��ازی 
در خلیج فارس توجه مخصوص داش��ته و 
ش��اهپور دوم نیروی دریایی عظیمی را در 
خلیج ف��ارس بر قرار کرد. رون��ق و اعتبار 
بن��ادر بزرگ و با ش��کوه و جاللی همچون 
مهروب��ان )ماهروی��ان( در کناره ش��مالی 
خلیج فارس و همچنین ش��اهراه مواصالتی 
اصفهان ب��ه مهروبان، داللت بر توجه بیش 
ازح��د ساس��انیان به این خط��ه از جنوب 

کشور دارد. 

نخس��تین  لنگ��رگاه  مهروی��ان،  بن��در 
بندری بوده که کش��تی ها وقتی از بصره و 
مصب دجله به عزم هند بیرون می آمدند به 
آن می رس��یدند. این بن��در در قرن چهارم 
هجری ش��هری معمور و مسجدی خوب و 

بازارهایی آباد داشت. 
آسک

آس��ک ش��هری قدیمی و متروکه است 
که در ش��مال هندیجان واقع ش��ده است. 
ت��ا ق��رن چه��ارم ه���. ق آث��ار قصرهای 
عالیوبناهای عظیم باس��تانی در هندیجان 
برپا بوده اس��ت. آثار عظیم آبیاری روزگار 

باستان در اطراف رودخانه زهره و خیرآباد 
ک��ه در زی��دون یک��ی ش��ده و از وس��ط 
هندیجان می گذرد پیداست. آسک، ایوان 
بلند، آتش��کده ها و دفینه های باس��تانی و 
گورهای قدیمی، داش��ته است. تابوت ها و 
حجاری های کتیبه مانند در آس��ک وجود 
داش��ته، کتیبه هایی به خ��ط پهلوی بر در 
غربی ایوان آس��ک در سنگ منقوش بوده 
است.  نژاد مردم آسک، از منطقه کهگیلویه 
تا نزدیک های ش��هر ش��وش دانیال محل 
س��کونت مردمانی بود که آنها را اوکسیان 
می گفتند که در قرون بعد به )لر( موس��وم 

ش��دند. درروزگاران پیش��ین ش��هر آسک 
به خاطر داشتن آتشفشان نیز معروف بوده 
است. آتشفش��ان آسک در پنج کیلومتری 
ش��هر امیدی��ه در کنارج��اده امیدی��ه به 
آغاجاری واقع ش��ده اس��ت و ه��م اکنون 
به کوه س��وخته معروف اس��ت. دین مردم 
آس��ک زرتش��تی و به زبان پهلوی تکلم و 
به خط پهلوی می نوش��تند. دالیل ویرانی 
شهر آس��ک را می توان به وجود زلزله های 
متعدد، مهاجرت های ایلی و درگیری های 
محل��ی، هجوم اق��وام مختل��ف و طمع به 

اراضی و زمین های مس��تعد نام برد. 
ریو اردشیر

ش��هر باس��تانی ریو اردش��یر یا ری شهر 
نیز در حوالی هندیجان وجود داش��ته که 
رونق آن تا عصر س��لجوقی تداوم و در آنجا 
کارگاه کشتی س��ازی وجود داش��ته است. 
در دوران باس��تان در سواحل خلیج  فارس 
گمرگ خانه هایی تاس��یس شده بود که از 
کااله��ای واردات��ی و صادرات��ی 10 درصد 
ارزش آنها ع��وارض گمرکی یا به زبان آن 

زمان )باژ( می گرفتند. 
رودخانه زهره 

رودخانه  زهره در قسمت جنوبی زاگرس 
میانی واقع ش��ده اس��ت. مس��احت حوزه 
آبریز زه��ره 16033 کیلومترمربع اس��ت 
ک��ه ح��دود 10789 کیلومترمرب��ع آن را 
مناطق کوهس��تانی و 5244 کیلومترمربع 
آن را کوهپایه و دشت ها تشکیل می دهند. 
وسعت دشت ها در بخش های علیای حوزه 
آبریز کمتر بوده و قس��مت بیش��تر آن در 
منطق��ه زی��دون و هندیج��ان در جلگ��ه 

خوزستان قرار گرفته است. 
چه بخوریم؟ 
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ته انداز ماهی

مـواد الزم: برن��ج، ماهی، پیاز، ش��وید، 
کشمش، زردچوبه، گرد لیمو، نمک، روغن

طـرز تهیه: ماهی ها را بعد از شس��تن و 
تکه کردن سرخ کرده سپس پیاز ها را ریزریز 
کرده و س��رخ می کنیم. شوید را که از قبل 
شسته و خشک شده به آن اضافه می کنیم 
و می گذاریم تا س��رخ شود. سپس کشمش 
را ب��ه آن اضافه کرده و کمی تفت می دهیم 
در آخر زردچوبه و گردلیمو و نمک را اضافه 
می کنی��م. برنج را پخت��ه و آبکش می کنیم 
مواد مخلوط ش��ده با ماهی را در البالی آن 
گذاش��ته و می گذاریم تا دم بکش��د. بعد از 
اینکه پلو آماده شد همراه با ترشی بندری و 

سس فلفل قرمز میل می کنیم. 
حلوای سرده بنده )سردو بن دو(

مـواد الزم: گوینه )بلغ��ور گندم(، کره، 
خرمای بدون هسته، دوغ

طـرز تهیـه: ابتدا ک��ره را آب می کنیم 
س��پس گوین��ه را ب��ه آن می افزایی��م تا با 
حرارت کم س��رخ شود. س��پس دوغ را به 
آن اضاف��ه کرده و هم می زنیم تا نرم و یک 
دس��ت ش��ود در ادامه خرما را به آن اضافه 
می کنی��م وب��ا آن مخلوط ک��رده مدت ده 
دقیقه روی ح��رارت مالیم می گذاریم حاال 

حلوای ما آماده خوردن است. 
رشته آبی )رشته تنکو یا رشته اوی(
مـواد الزم: رش��ته، پیاز، نخ��ود، لوبیا، 
عدس س��بز، روغن و آلوچ��ه، تمبر هندی، 

ادویه به مقدارالزم 
طـرز تهیه: ابتدا پیاز ه��ا را خرد کرده و 
با روغن سرخ می کنیم سپس نمک، فلفل، 
لیم��و عمانی و رب گوجه فرنگ��ی را به آن 
اضافه می کنیم حبوبات را که قبال خیسانده 
وآب پز کرده ایم نیز به آن می افزاییم، سپس 

مقداری آب ج��وش به آن اضافه می کنیم، 
بعد رش��ته ها را اضافه کرده و تمر هندی را 
در آب ح��ل نموده به هم��راه آلوچه به آن 
می افزایی��م و مدت 45 دقیقه روی حرارت 
ک��م می گذاریم دراین مدت چند بار قابلمه 
را هم می زنیم تا ته نگیرد و در صورت نیاز 

آب جوش اضافه می کنیم. 
گوینه )للک(

مـواد الزم: گوینه )بلغ��ور گندم(، آب، 
پیاز، روغن، نمک

طرز تهیـه: ابتدا پیاز را خرد کرده و در 
روغن س��رخ می کنیم س��پس آب را اضافه 
می کنیم س��پس گوینه را هم��راه با نمک 

ب��ه آب به ج��وش آمده اضاف��ه می کنیم و 
می گذاریم تا درحرارت مالیم بپزد. 

اشکنه )او خاگ(
مـواد الزم: پی��از، روغ��ن، تخ��م مرغ، 
ش��مبلیله خش��ک، آرد، زردچوب��ه، نمک 

وفلفل. 
طـرز تهیه: پیاز را خرد ک��رده و با روغن 
در ح��رارت مالیم س��رخ می کنیم تا طالیی 
ش��ود. آرد و ش��مبلیله را در پیاز سرخ کرده 
و ادویه را اضافه می کنیم سپس سه تا چهار 
لیوان آب داخ��ل آن می ریزیم و می گذاریم 
مای��ه چند ج��وش بزند س��پس ب��ه اندازه 
کافی نمک اضافه می کنی��م، تخم مرغ ها را 

در ظرفی شکس��ته و با کمی نمک مخلوط 
می کنیم و کم کم در مایه اش��کنه می ریزیم 
مرتب هم می زنیم تا تخم مرغ ها یکجا بسته 
 نشوند. بعد از دو تا سه جوش اشکنه ما آماده 

می شود. 
قلیه ماهی

مواد الزم: ماهی، گشنیز، شمبلیله، پیاز، 
سیر، تمر هندی، زردچوبه، نمک، فلفل

طرز تهیـه: داخل ماهی تاب��ه مقداری 
روغ��ن می ریزیم و روی حرارت متوس��ط 
ق��رار می دهیم تا داغ ش��ود. پی��از را خرد 
ک��رده و داخ��ل روغن می ریزی��م نمک و 
فلفل و زردچوب��ه را به آن اضافه می کنیم 

و تفت می دهیم تا نرم ش��ود. س��پس سیر 
رنده شده و سبزیجات خرد شده را اضافه 
می کنیم، تفت می دهیم تا رنگ س��بزی ها 
تغییر کند و آب آن کش��یده شود و نصف 
لیوان آب اضافه می کنیم و با حرارت مالیم 
می گذاریم تا سبزی ها بپزند. تمر را همراه 
با س��ه لیوان آب به سبزی اضافه می کنیم 
و در ماهی تاب��ه را نیمه باز می گذاریم تا با 
حرارت متوسط بجوشد و تغییر رنگ دهد 
سپس تکه های ماهی را داخل خورش قرار 
می دهیم و30 دقیقه می گذاریم تا ماهی ها 
بپزند و خورش جا بیفتد طعم این خورش 

باید تند و ترش باش��د. 
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اس��ترالیا در نیمکره جنوبی زمین قرار گرفته است 
و زندگی مدرن در آن س��ابقه ای حدود 200 س��ال 
دارد اما زندگی نخس��تین انس��ان ها در آن به 42 تا 
48هزار س��ال پیش برمی گردد. این کش��ور در میان 
آب های اقیانوس آرام واقع شده است و نزدیک ترین 
کشورها به آن اندونزی، تیمور شرقی و پاپوآ گینه نو 
در شمال، جزایر سلیمان، وانواتو و کالدونیای جدید 
در ش��مال ش��رق ونیوزیلند در جنوب شرقی هستند. 
پایتخت اس��ترالیا ش��هر کانبرا اس��ت، شهری که در 
آن مجل��س کش��ور و خان��ه فرمان��دار کل ق��رار دارد. 
س��یدنی و ملبورن دو ش��هر بزرگ اس��ترالیا هس��تند. 
هلند نخس��تین کش��وری بود که که این جزیره را در 

قرن هفدهم کش��ف  کرد.
در س��ال 1770 کاپیت��ان جیم��ز ک��وک دریان��ورد 
انگلیس��ی، نواحی اطراف س��یدنی در ش��رق استرالیا را 
اکتش��اف و ثب��ت کرد و به ای��ن ترتیب پای انگلیس به 
اس��ترالیا باز ش��د. این کش��ور تا سال 1900 مستعمره 
انگلیس بود و بیشتر به عنوان تبعیدگاهی برای مجرمان 
استفاده می شد. در سال 1901 این کشور به عنوان یکی 

از کش��ورهای مشترک المنافع با انگلیس معرفی ش��د.
اس��ترالیا از نظر زمین شناس��ی قدیمی ترین خشکی 
جهان است. از نظر وسعت ششمین کشور جهان است 
و ب��ه همی��ن دلیل تنوع گیاهی و جانوری زیادی دارد. 

ایالت ها و شهرهای استرالیا
 )territory( از ش��ش ایالت و دو س��رزمین یا قلمرو
تشکیل شده است که اختیارات شان کمتر از ایالت هاست. 
پایتخت آن شهر کانبرا است و شهرهای بزرگ آن عبارتند از 
ملبورن، سیدنی، بریزبِن، آدالید و پرت. ایالت ها و قلمروهای 
استرالیا عبارت اند از: نیو ساوت ولز )NSW( یا ولز جنوبی 
جدید که مرکز آن سیدنی است. کوئینزلند )QLD( که 
مرکز آن بریزبن است. استرالیای جنوبی )SA( با مرکزیت 

استرالیا؛کشوریبرایهمهملتها
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آدالید. تاس��مانی )TAS( که جزیره ای اس��ت در جنوب 
شرقی سرزمین اصلی و مرکز آن هوبارت می باشد. ایالت 
ویکتوریا )VIC( که مرکز آن ملبورن اس��ت. اس��ترالیای 
غربی )WA( که مرکز آن پِرت اس��ت. قلمرو س��رزمین 
ش��مالی )NT( مرکز آن داروین است. سرزمین پایتخت 

استرالیا )ACT( مشتمل بر شهر کانبرا و اطراف آن. 

شهرهای بزرگ: پایتخت استرالیا کانبرا است. کانبِ�را 
جمعیتی بیش از 325 هزار نفر دارد و بزرگ ترین شهر 
غیربندری استرالیا به شمار می آید. در 300کیلومتری 
جنوب باختری سیدنی و 650کیلومتری شمال خاوری 
ملبورن واقع است. کانبرا در سال 1908 در توافقی میان 
سیدنی و ملبورن به پایتختی استرالیا برگزیده شد. این 

ش��هر به عنوان ش��هری که کامال با نقش��ه قبلی ساخته 
شده است با دیگر شهرهای استرالیا تفاوت دارد. کانبرا 
به عنوان پایتخت اس��ترالیا، پارلمان و دادگاه عالی این 
کش��ور و بس��یاری دیگر از اداره های دولتی را در خود 
جای داده  است. کانبرا همچنین مورد عالقه گردشگران 

داخلی و خارجی استرالیاست. 

سیدنی
س��یدنی بزرگ ترین و قدیمی ترین ش��هر اس��ترالیا و 
پایتخ��ت ایال��ت ویلز جنوبی نو اس��ت. نیمی از ایرانیان 
مهاجر به اس��ترالیا یعنی 9323 نفر در ش��هر س��یدنی 
س��اکن هس��تند. س��یدنی ش��هری بندری با جمعیتی 
تقریب��ا 3/986/700 نف��ر و س��االنه پذی��رای تع��داد 
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زیادی توریس��ت اس��ت که برای بازدید از 
جذابیت های توریس��تی این ش��هر پر جاذبه 
به اینجا می آیند. پارکهای طبیعی فراوانی در 
این شهر به چشم می خورد که محل مناسبی 
برای تفریح و سرگرمی است. این شهر توسط 
یک بندر زیبا به دو بخش شمالی و جنوبی 
تقس��یم می ش��ود که توس��ط پل و تونل به 
هم متصل شده اند. قسمت جنوبی این شهر 

جذابیت های توریستی بیشتری دارد. 
دمای هوای س��یدنی متعادل اس��ت و در 
گرم ترین ماه های س��ال یعنی در دس��امبر تا 
فوریه دمای هوا 26 درجه بوده و مجاورت با 
اقیانوس و حمام آفتاب در این شهر جذابیت 
خاصی به این شهر بخشیده است. ماه ژوئن 
تا آگوس��ت س��ردترین ماه های سال در این 
ش��هر هس��تند که معموال دمای هوای شهر 
به هفت درجه در این ماه می رس��د و محلی 
اس��ت مناس��ب برای اسکی بازان و همچنین 
توریس��ت هایی که از حال و هوای خاص این 
شهر در این فصل لذت می برند. استرالیا حدود 
280 هزار نفر مسلمان دارد که بیشتر آنها در 
دو شهر سیدنی و ملبورن زندگی می کنند. 

ملبورن
ملب��ورن با جمعیتی براب��ر با 3.7میلیون 
نف��ر، دومی��ن ش��ه�ر پرجمعیت اس��ترالیا 
اس��ت. )ت�خمی��ن 2007( این ش��هر واقع 
درجن��وب ش��رقی کشوراس��ت و پایتخ��ت 
ایالت ویکتوریاس��ت. بیش از70درصد اهالی 
این ایالت در این ش��هر زندگی می کنند. به 
سال 1865 »ملبورن حیرت آور« مهم ترین 
و پرجمعیت ترین شهر استرالیا بود. از سال 
1901 تا سال1927 که کانب�راساخته شد، 
فدراس��یون اس��ترالیا، ملب��ورن را پایتخت 
موقت کشور قلمداد می کرد. امروزه ملبورن 

یک��ی از مراک��ز مهِم فعالیت ه��ای تجاری، 
صنعت��ی وفرهنگی اس��ت ت��ا آنجا که اغلب 
از آن به عنوان پایتخت ورزش��ی و فرهنگی 
اس��ترالیا یاد می ش��ود. این ش��هر همه ساله 

میزبان بسیاری از رخدادهای مهم فرهنگی 
و ورزش��ی استرالیاس��ت. المپیک تابستانی 
1965 و بازی های مش��ترک المنافع 2006 
در ای��ن محل برگزار ش��د. ملبورن به خاطر 

معماری ویکتوریایی اش شهرت یافته است. 
این معماری منحصر به فرد شامل ساختمان 
نمایش��گاه سلطنتی که میراثی جهانی است 
وهمچنین چشم اندازهای قابل توجهی مانند 

ایس��تگاه خیابان فلین��درز، میدان کریکت 
ملبورن وش��بکه گس��ترش یافته ترامواست 
که به ل�حاظ گس��تردگی در نیمکره جنوبی 
بزرگ تری��ن و در جه��ان س��ومین اس��ت. 
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همچ�نی��ن ملب��ورن چندین نوبت به عنوان 
بهترین شهردنیا برای زندگی شناخته شده 

است. 
ملبورن ش��هر ساده ای است برای افرادی 
که تازه به این شهر سفر می کنند، از لحاظ 
خیابان بندی در وضعیت مناس��بی قرار دارد 
و می توان به راحتی در این شهر زندگی کرد 
و مجهز به تراموای درون ش��هری اس��ت که 
حمل و نقل مس��افران در این ش��هر را بسیار 
س��اده کرده اس��ت. این ش��هر دارای بافت 
خیابان��ی متفاوت با دیگر ش��هر های مدرن 
اس��ت و اکثر خیابان های آن باریک و دارای 
گذرگاه ه��ای مفی��د اس��ت ک��ه از این نظر 
جذابیت ه��ای معماری فراوانی دارد. ملبورن 
ش��هر پارک های معروف اس��ت. در این شهر 
ب��ر خالف دیگر ش��هرها آس��مانخراش ها و 
س��اختمان های تنومن��د و بزرگ به چش��م 
نمی خورد. اکثر خیابان ها س��ه بانده هستند 
و نقشه کشی منظمی دارند. این شهر فضای 
مناسبی برای همه انواع ورزش ها دارد، سوار 
کاری، تنی��س و گل��ف از جمله ورزش های 
متداولند که در این ش��هر طرفداران زیادی 
دارد. ویکتوریا دارای چهار فصل اس��ت. در 
تابس��تان )دس��امبر تا فوریه( روز ها گرم و 
آفتابی است و متوسط دمای هوا 26 درجه 
اس��ت، بهار )س��پتامبر تا نوامبر( تازه ترین و 
مطلوب ترین فصل سال است، پاییز )مارچ تا 
می ( فصلی است با آب وهوای متغیر، زمستان 
)جون تا آگوس��ت( فصلی اس��ت پر برف و 

مناسب برای اسکی بازان. 
بریزبن: بریزبن پایتخت کوئینزلند شهری 
است بین المللی که از ملیت های مختلف در 
آن سکونت دارند. آسمانخراش ها پارک های 
طبیعی و س��اختگی و خلیج های مصنوعی 

در ای��ن ش��هر ف��راوان به چش��م می خورد. 
رودخانه های فراوانی اطراف ش��هر را احاطه 
کرده ان��د تپه ه��ای بلن��د و پل های ارتباطی 
فراوان از دیگر مشخصات شهر است. بریزبن 
به ش��هر آفتاب مشهوراس��ت و بهترین آب و 
هوارا داراست مردمان این شهر زندگی آرام 
و مرفهی دارند. به نظر نمی رسد اینکه در چه 
فصلی از س��ال هستیم، موضوع مهمی برای 
ساکنین این شهر است زیرا هر فصل از سال، 
شهر جنب و جوش و مزایای خاص خود را 
دارد. بهترین هنرها، فرهنگ ها، سرگرمی ها، 
ورزش ها و حتی بهترین غذاها و مغازه ها در 
این ش��هر به چشم می خورد. بریزبن شهری 
اس��ت گرمس��یر، س��رد ترین ماه های سال 
جوالی و آگوست با دمای حدود 21 درجه 

در روز و 15 درجه در شب و گرمترین فصل 
س��ال زانویه و فوریه با دمای 29 درجه در 

روز و 21 درجه در شب است. 
داروین: داروین پایتخت نورترن تریتوری 
اس��ت. که مابین خلیج بیگل و بندر داروین 
واقع ش��ده و جمعیت��ی بالغ بر 70000 نفر 
دارد. این شهر جاذبه های فرهنگی و طبیعی 
فراوان دارد. داروین ش��هر بندری اس��ت که 
مس��احت آن دو برابر مساحت بندر سیدنی 
اس��ت. معادن زیادی در این ش��هر موجود 
اس��ت، اکثر وزارتخانه ها نیز در داروین واقع 
ش��ده و این ش��هر به عنوان درگاهی اس��ت 
به مناطق ش��مالی اس��ترالیا و تقریبا ش��هر 
کوچک��ی به حس��اب می آی��د. اتوبان اصلی 
این ش��هر اس��توارت نام دارد که اطراف این 

شهر را می پیماید. این شهر دارای دو فصل 
است، تابستان از نوامبر تا مارچ و زمستان از 
می تا اکتبر. تمام سال هوا نسبتا گرم اما در 
تابستان هوا مرطوب و زمستان خشک است. 
پرت: پرت پایتخت استرالیای غربی است 
که یکی دیگر از ش��هر های مدرن اس��ترالیا 
است. 80درصد از 108 میلیون نفر جمعیت 
استرالیا در این شهر زندگی می کنند، پرت 
در ناحیه غربی رودخانه س��وان واقع ش��ده. 
س��اختمان ها و آپارتمان ه��ای مجلل زیادی 
در این ش��هر س��اخته شده اس��ت. پرت در 
سال 1829 شناخته شد و در سال 1985 به 
اوج شکوفایی رسید. رودخانه ها و پارک های 
سرسبز مراکز تجاری و آسمان آبی و هوای 
آفتابی و مطلوب از مش��خصه های این شهر 

اس��ت. جاذبه های توریس��تی فراوان در این 
ش��هر س��بب مرسوم شدن ش��یوه چرخش 
توریس��ت توسط اتوبوس های درون شهری 
اس��ت رودخانه سوان، ورزش های آبی روی 
ای��ن رودخان��ه و رس��توران های محل��ی از 
تفریحات این ش��هر هستند. 80 کیلومتری 
پ��رت زیباتری��ن و پر جاذبه ترین س��واحل 
توریستی را داراست. در مراکز تجاری حومه 
ش��هر همه نوع محصول یافت می ش��ود. از 
الم��اس گرفت��ه تا غذاهای دریایی گوش��ت 
قرمز میوه و سبزیجات تازه. شهر پرت چهار 
فص��ل دارد در تابس��تان حدود 30 درجه و 
در زمس��تان 18درجه اس��ت، ژانویه تا مارچ 
گرم ترین ماه های س��ال هس��تند که دما در 

این ماه ها به 40 می رسد. 
مردم استرالیا

جمعیت این کشور بیش از 20 میلیون نفر 
با میانگین س��نی 37 س��ال اس��ت. امید به 
زندگ��ی ب��رای زنان 84 س��ال و برای مردان 
78 سال است. کمتر از 0.1درصد از جمعیت 
بزرگس��ال این کش��ور به بیماری ایدز مبتال 
هس��تند. 92درصد از مردم آن سفیدپوست 
و 7درص��د آس��یایی هس��تند. بخش زیادی 
از جمعی��ت اس��ترالیا را مهاجران تش��کیل 
می دهن��د. در عی��ن ح��ال این کش��ور جزو 
کشورهایی است که کمترین تراکم جمعیت 
را دارد. زبان رسمی این کشور انگلیسی است. 

ارتباطات در استرالیا
در ای��ن کش��ور در کن��ار رادیو و تلویزیون 
ملی تعداد زیادی شبکه رادیویی و تلویزیونی 
خصوصی نیز فعال اس��ت. یکی از مهم ترین 
 ABC شبکه های تلویزیونی این کشور شبکه
اس��ت که ش��بکه ملی این کش��ور است. اگر 
تمایل دارید ش��رایط ش��ما برای مهاجرت به 
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اس��ترالیا و اخذ اقامت این کش��ور بررسی شود، لطفا فرم 
ارزیابی را پر کنید. مش��اورین با تجربه ما در اس��رع وقت 
با ش��ما تماس خواهند گرفت و نتیجه را به اطالع ش��ما 

می رسانند. 
آب و هوای استرالیا

مهم ترین جاذبه اس��ترالیا برای بس��یاری از مهاجرین، 
خصوصا کس��انی که از نیمکره ش��مالی به این کش��ور 
می آین��د آب و ه��وای معت��دل و ش��یوه زندگی در این 
کشور است. استرالیا کشوری برعکس سایر کشورهاست 
و گرم ترین منطقه آن در شمال و سردترین منطقه آن 

در جنوب آن قرار گرفته است. 

تغییرات آب و هوایی در استرالیا به شدت دیگر قاره ها 
نیست زیرا دور تا دور آن با دریا احاطه شده است و نواحی 
کوهستانی کمی دارد. در استرالیا فصل ها مخالف نیمکره 
ش��مالی اس��ت مثال هنگامی که در اروپا تابستان است در 
استرالیا زمستان است و برعکس. در اکثر نواحی استرالیا 
مطبوع ترین فصل ها بهار و پاییز اس��ت، به جز در ایالت 
تاسمانی که تابستان مطبوع ترین فصل آن به شمار می آید. 
در شمال استرالیا که منطقه ای استوایی است فقط دو 
فصل دیده می ش��ود: فصل بارانی )از نوامبر تا آوریل( و 
فصل خشک و کم باران )از می تا اکتبر( در حالی که در 
جنوب استرالیا تمام فصول دیده می شوند: بهار )سپتامبر 

تا نوامبر(، تابس��تان )دس��امبر تا فوریه(، پاییز )مارس  تا 
می( و زمستان )ژوئن تا آگوست(. 

میانگین تابش خورش��ید در روز در ش��هرهای بزرگ 
اس��ترالیا از 5 س��اعت تا 8 س��اعت متفاوت است. ژانویه 
گرم ترین ماه در اکثر مناطق جنوبی است در حالی که 
در تاسمانی و ویکتوریای جنوبی فوریه گرم ترین ماه سال 
است. گرم ترین نقطه استرالیا ماربل بار است که معموال 
دمایی بین 38 درجه تا 42درجه دارد. توصیه می ش��ود 
چنانچه تحمل گرمای زیاد را ندارید از اقامت در شهرهای 
پرت و بریزبن خودداری کنید و شهرهای خنک استرالیا 
از جمله س��یدنی، ملبورن، آدالید و هوبارت را انتخاب 

کنید. در زمستان در شهرهای هوبارت یا کانبرا و آدالید 
ممکن اس��ت تگرگ و گاهی برف ببارد. اس��ترالیا بعد از 
قطب جنوب پایین ترین میزان بارش باران را نس��بت به 

قاره های دیگر دارد. 
آب و هوای برخی شهرهای استرالیا

س��یدنی: )NSW( آب و ه��وای س��یدنی در مناطق 
مختلف متفاوت است اگر چه در بیشتر مواقع آب و هوای 
آن معتدل است. در سیدنی میزان بارش باران نسبت به 
مراکز ایالت های دیگر بیشتر است. بارش باران در تمام 
طول سال در این شهر یکسان است و حتی در تابستان 
نیز بارش آن کماکان ادامه دارد. در س��یدنی در حدود 
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150 روز از سال باران می بارد و پر باران ترین ماه ها آوریل 
و ژوئن هس��تند. دمای هوا در روز به ندرت به کمتر از 
10 درجه می رس��د و حداکثر دمای آن 17درجه اس��ت. 

نسیم های خنک دریایی همواره در سیدنی می وزند.
کانب��را )ACT(: در کانب��را چه��ار فص��ل مش��هود و 
تابس��تان ها گرم و خش��ک و زمس��تان ها سرد است. این 
شهر در مرکز و به دور از دریا است لذا دمای هوای آن 
مانند ش��هرهای نزدیک دریا در اس��ترالیا معتدل نیست. 
کانبرا س��ردترین مرکز ایالتی در زمس��تان است و دمای 
هوا در شب در حدود صفر درجه نیز پایین می رود. کانبرا 

به داشتن هوای پاک معروف است. 
کوئینزلند / بریزبن: کوئینزلند در جنوب آب و هوای 
نیمه اس��توایی و در ش��مال آب و هوای اس��توایی دارد و 
هم فصل خش��ک و هم فصل پر باران دارد. در ش��مال 
کوئینزلند رگبار و جاری ش��دن س��یل امری معمولی به 
ش��مار می آید. تولی که پر باران ترین ش��هر استرالیاست 
در این ایالت قرار دارد. س��یل و خشکس��الی در مناطق 
روس��تایی مت��داول اس��ت. بریزبن یک��ی از آفتابی ترین 
شهرهای استرالیاست. در روز حدود 8 ساعت هوا آفتابی 
است. در مناطق ساحلی آن نیز هوا با نسیم های خنک 

دریایی معتدل می شود. 
ملب��ورن / ویکتوری��ا: وضعیت آب و هوایی در ملبورن 
بسیار متغیر است و ممکن است در یک روز هوای چهار 
فص��ل را تجرب��ه کنید )آب و هوایی مانند انگلس��تان(. 
ویکتوری��ا معم��وال آب و ه��وای معتدل��ی دارد. ملبورن 

پاییزی معتدل و تابستانی گرم دارد. 
آدالی��د: آب و هوایی مدیترانه ای دارد. تابس��تان های 
خشک و طوالنی و زمستان های کوتاه و معتدل. بارندگی 
بیشتر بین آوریل و اکتبر است. شب ها معموال هوا معتدل 

می شود. در کل هوای گرمی دارد. 
پرت: آفتابی ترین پایتخت ایالتی در استرالیاست. تابش 
خورش��ید در روز در حدود 8 س��اعت ادامه دارد. بیشتر 
در ماه های اکتبر و آوریل باران می آید. در پرت زمستان 

معتدل و آفتابی است. 
تاس��مانی / هوبارت: تاس��مانی آب و هوایی معتدل و 
چهار فصل دارد. این ایالت سردترین منطقه استرالیاست. 
گاهی بادهای سرد که از جنوب می آید بر آب وهوای آن 
تاثیر می گذارد. در هوبارت تابش خورشید 5 ساعت در 
روز است. میزان دمای آب در این منطقه بسیار پایین تر 
از دیگر مناطق است و برای شنا کردن بسیار سرد است. 

گریت برییر ریف )تپه های عظیم مرجانی(
ریف چیست؟ 

ساختاری مرکب از بقایای آهکی ارگانیسم های دریایی 
)عمدتا مرجان ها(. همانند ریف گریت باریر اس��ترالیا، 
ریف ه��ا معموال اکوسیس��تم های متنوعی هس��تند که 

گونه های متنوع زیستی در آن وجود دارند. 
مرجان چیست؟ 

در میان اقیانوس های جهان یکی از غنی ترین فرم های 
تنوع زیس��تی را در س��اختارهای زن��ده ای می یابیم که 
مرج��ان ن��ام دارند. آبس��نگ های مرجان��ی که به ظاهر 
شبیه صخره هایی بی جان هستند، درواقع جوامع زنده ای 
هستند که تنوع باالی موجودات ساکن آنها را در کمتر 

اکوسیستمی می توان شاهد بود. 
گریت برییر ریف

»دی��واره ب��زرگ مرجان��ی« به مجموع��ه عظیمی از 
صخره های مرجانی گفته می ش��ود که در شرق استرالیا 
و در اقیانوس آرام و دریای کورال قرار گرفته اند. »دیواره 
بزرگ مرجانی« بزرگ ترین مجموعه صخره های مرجانی 
در دنی��ا ب��ه ش��مار می آید. این مجموعه بزرگ، ش��امل 
بی��ش از 3ه��زار صخره و 900جزیره مختلف اس��ت که 
به صورت نواری در دریای کورال در شرق ایالت کوئینزلند 
کشیده شده اند و در مجموع بیش از 300هزار کیلومتر 
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گستردگی و 2600 کیلومتر طول دارند. 

 صخره ه��ای مرجانی بزرگ اس��ترالیا که 
در ش��مال ش��رقی ساحل اس��ترالیا واقع اند 
بزرگ ترین صخره های آبی جهان هس��تند. 
ای��ن صخره ها طولی بیش از 2030کیلومتر 
دارند و مس��احتی حدود 207000 کیلومتر 
مرب��ع را تحت پوش��ش ق��رار می دهند. این 
تنها ساختار موجودات زنده  است که از فضا 
قابل مش��اهده  است. صخره های آبی توسط 
بیش از 400 گونه از جانوران مرجانی ظریف 
تشکیل شده اند که در آب هایی به عمق 30 
مت��ر زندگی می کنند. صخره های مرجانی با 
1500گون��ه از ماهی ه��ا، 4000 گون��ه از 
نرم تن��ان از جمل��ه: صدف ه��ای غول پیکر 
خوراکی، تعداد زیادی اس��فنج، شقایق های 
دریای��ی، خرچنگ ه��ا و کرم ها، سرش��ار از 

زندگی هستند. 
جنگل های مرجانی استوایی از صخره های 
مرجان��ی معم��وال به عن��وان جنگل ه��ای 
اس��توایی:  اقیانوس ها یاد می شود، زیرا آنها 
مانند جنگل های مناطق اس��توایی، ش��امل 
تعداد بسیاری از گونه های مختلف هستند. 
از تع��داد 160 ه��زار گونه دریایی ش��ناخته 
ش��ده، در ح��دود 35 ال��ی 60 هزار آنان در 
صخره ه��ای مرجانی زندگ��ی می کنند. این 
گروه جمعا یک س��وم از 25000 گونه انواع 
ماهی ه��ا را تش��کیل می ده��د. با این وجود 
دانش��مندان تخمین می زنند که 90 درصد 
از گونه های��ی ک��ه روی صخره های مرجانی 
زندگی می کنند، هنوز شناس��ایی نشده اند. 
بس��یاری از این گونه های ناشناخته احتماال 
بس��یار کوچ��ک ب��وده و در س��وراخ ها و 
ش��کاف های موجود در صخره های مرجانی 

زندگی می کنند. 
صخره های آبی بسیار ظریفند و به سادگی 
تخریب می شوند و سال ها طول می کشد تا 

بازسازی شوند. برای مثال یک مرجان مغزی 
20 سال طول می کشد تا به اندازه سر یک 
انسان رشد کند. بیشتر صخره های مرجانی 
دنیا اکنون تخریب و در بعضی مناطق مانند 
فیلیپین کامال نابود شده. خطرات عمده ای 
ک��ه صخره ه��ای آب��ی را تهدی��د می کنند 
عبارتند از: صنعت توریسم، الیروبی و احیای 
زمین جهت س��اختن هتل ها، فرودگاه ها و 
بندرگاه ه��ا، جمع آوری مرجان ها و صدف ها 
برای یادگاری، س��اختن جاده ها و خانه ها، 
آلودگی توس��ط س��م دفع آفات و کودهای 
کش��اورزی، تخلی��ه فاضالب ه��ا و نش��ت 
س��وخت ها. همچنان که درختان جنگل ها 
قطع می ش��وند خاک و گل و الی توس��ط 
باران شسته شده و به صخره های آبی ریخته 
می شود و پولیپ های مرجانی ظریف را خفه 
می س��ازد و صخره های آبی را نابود می کند.  
از این تپه های مرجانی در کوئینزلند ساالنه 
تعداد بسیار زیادی توریست دیدن می کنند 
که درآمدی بیشتر از 3 میلیارددالر نصیب 
دولت اس��ترالیا می کند. بیش��تر نواحی این 
ریف تحت حفاظت محیط زیس��ت استرالیا 
هس��تند و فقط امکان بازدید بخش هایی از 

آن برای توریست ها وجود دارد. 
یک تپه مرجانی که 650 میلیون س��ال 
قدم��ت دارد و 10براب��ر تپه ه��ای مرجانی 
گریت باریر )دیواره بزرگ مرجانی( وسعت 
دارد، در منطق��ه ای دورافتاده در اس��ترالیا 
کش��ف شد. دانش��مندان معتقدند این تپه 
مرجان��ی ک��ه تنها تپه مرجانی با این قدمت 
در جهان اس��ت، ممکن اس��ت در بردارنده 
قدیمی تری��ن نمونه ه��ای زندگ��ی جانوری 
باش��د. این تپه مرجانی را س��ه دانشمند از 
ملبورن در جنوب اس��ترالیا کشف کرده اند. 
تپه مذکور 5تا 10 میلیون سال در یک دوره 
حاره مابین دو عصر یخی می زیسته است. به 

گفته دانشمندان این تپه مرجانی همچنین 
می تواند تغییرات آب وهوایی دوران نخست 

شکل گیری زمین را نشان دهد. 
غذا در استرالیا

همچن��ان که در اس��ترالیا تنوع فرهنگی 
می بینی��م، تن��وع خوراک نی��ز وجود دارد. 
هر غذایی که در کش��ور خود می خورید در 
اس��ترالیا هم می توانی��د پیدا کنید. هندی، 
ایتالیایی، ویتنامی... از آنجایی که اس��ترالیا 
کش��وری وس��یع و پهناور است، بنابراین از 
شمال تا جنوب آب و هوا بسیار تفاوت دارد، 
بدی��ن معن��ی که در هر زمان از س��ال انواع 
مواد خوراکی در دسترس است، به خصوص 
محصوالت دریایی معروف خاص استرالیا. 

برپ��ا داش��تن جش��نواره های غذای��ی و 
موادخوراک��ی در اس��ترالیا از جایگاه خاصی 
برخ��وردار اس��ت. به عنوان مثال س��االنه در 
شهر ملبورن، فستیوال های غذا در ماه مارس 
برگزار می ش��ود. هفت��ه گورمنت در جنوب 
استرالیا ساالنه جشن گرفته می شود. جشن 
کریس��مس، در اس��ترالیا در اواسط تابستان 
اس��ت و نح��وه برگ��زاری آن با کش��ورهای 
اروپایی متفاوت اس��ت؛ در اس��ترالیا ش��ام 
س��نتی شب کریسمس، با انواع استیک ها و 
غذاهای دریایی جایگزین می شود. گروه های 
محلی، جشن های خاص خود را دارند؛ جشن 
دیوالیمردم هند به همراه شیرینی های خوش 
طعم. جشن های بهاری ساالنه مردم چین در 
جشن سال نو و جشن های مذهبی مسلمانان 
مانند عید فطر. فرهنگ رستوران در استرالیا 
بس��یار جالب اس��ت؛ هر می��زی را که رزرو 
می کنید تا پایان شب از آن شما خواهد بود.  

10 جاذبه متفاوت استرالیا
هیجان دوس��ت ها و آنهایی که از زندگی 
معمولی بیزار هس��تند حتما دوس��ت دارند 
مکان های جدید و تفریحات تازه را کش��ف 

و تجربه کنند. برای این منظور هم بی شک 
باید از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به 
کشور دیگر بروند. اگر روزی مقصد شما به 
سمت قاره استرالیا بود، باید بدانید کارهای 
جالب��ی می توانید در آنج��ا انجام دهید که 

اختصاصی برای همان قاره است. 
پرش از باالی برج بسیار بلند

مکان: آکلند
هیج��ان دوس��ت ها باید ی��ک بار پرش از 
ب��االی ب��رج 192 مت��ری را امتحان کنند. 
برج آسمان در آکلند در نیوزیلند قرار دارد. 
پری��دن از ب��االی این برج به س��مت زمین 
آخ��ر هیجان و ترس اس��ت. تصور کنید به 
هیچ چیز وصل نیس��تید فقط با یک کابل 
محکم قرار اس��ت 192 متر را با س��رعت باد 
به سمت زمین سقوط کنید. برعکس بانجی 
جامپینگ، سرو ته به سمت زمین نمی آیید. 
افرادی که آب را بیشتر از هوا دوست دارند، 
می توانند در همین شهر آکلند موج سواری 

را تجربه کنند و لذت ببرند. 
کشف زندگی شبانه مرغ کیوی

مکان: ولینگتون
10 دقیق��ه بی��رون از ش��هر ولینگت��ون، 
منطقه حفاظت شده زیالندیا قرار دارد. در 
ای��ن منطقه با مس��احتی ح��دود یک مایل 
مربع از صدها گونه پرنده، خزنده، حش��ره 
کمیاب محافظت می ش��ود. ش��ب های این 
جنگل بس��یار هیج��ان انگیز و جالب توجه 
است. انواع کرم های شب تاب، طوی و حتی 

مرغ کیوی شب ها به دنبال غذا می روند. 
اوج گرفتن در میانه زمین

مکان: کوئینزتاون
می توانید س��وار بر هلی کوپتر س��اعت ها 
برفراز کوه های میستی و جنگل های سرسبز 
پرواز و مکان های متعددی را تماش��ا کنید. 
در سفر هوایی از محل کوئینزتاون می توانید 

کوهس��تان آلف��رد، ب��رج اوتان��ک و دیگ��ر 
مکان ه��ای مش��هور منطقه را از باال ببینید 

و لذت ببرید. 
 پل نوردی

مکان: سیدنی
پل نوردی، بزرگ ترین پل فلزی و خمیده 
دنیا اس��ت که در ارتفاع 134متری از س��طح 
خلی��ج ق��رار دارد. در س��ال 2012 میالدی، 
جش��ن 80 س��الگی این پل برگزار شد. برای 
تفری��ح می توانید هن��گام غروب از بلندترین 
بخ��ش ای��ن پل باال بروید و نمای 360 درجه 
از سالن اپرای سیدنی و آب های مواج خلیج 

داشته باشید. 
زیرآبی در کنار صخره های مرجانی

مکان: ِکرنز
مکان طبیعی بس��یار زیبا و سایت جهانی 
یونس��کو، ترکیبی از 3 هزار صخره مرجانی 
اس��ت. کرن��ز یکی از بهتری��ن مناطق برای 
زیرآب��ی رفت��ن و تماش��ای ای��ن مرجان ها 
اس��ت. ب��ا قایق ه��ای دو بدن��ه کاتامران به 
س��مت Agincourt  بروی��د تا زیباترین 
صخره های مرجانی، آب های بس��یار زالل و 

زندگی جذاب زیر آب را تماشا کنید. 
بغل کردن کوآال

مکان: بریزبِن
بریزبن یکی از مشهورترین مکان ها برای 
تفریح و مسافرت در استرالیا است. دلیل آن 
نیز تفرجگاه طبیعی و زیبای منطقه اس��ت. 
در منطقه محافظت شده کوآالها می توانید 
آنه��ا را از نزدی��ک مش��اهده و لمس کنید. 
همچنی��ن می توانید ب��ه کانگروها یا لوری 
کیت ه��ا غذا بدهی��د و مارهای بزرگ را در 

دست بگیرید. 
درک هنر

مکان: ملبورن
گال��ری بین المللی ویکتوریا، قدیمی ترین 
گالری عمومی اس��ترالیا و خانه بزرگ ترین 
مجموعه هنرهای استرالیایی در دنیا است. 
از مجس��مه های بوم��ی و س��اکنان اولی��ه 
اس��ترالیا گرفته تا اینس��تال های فرا واقعی 
ران میوئک را می توان در این گالری دید. 

خوابیدن در اقیانوس جنوبی
مکان: تاهیتی

جزیره فرانسوی پولی نزی یکی از بهترین 
مکان های گردش��گری برای ماه عسل های 
گران قیمت و خاص و ریلکس کردن است. 
اس��تراحت در ویالهای ش��ناور روی آب در 
تاهیتی بس��یار خاص و لذت بخش اس��ت. 
هنگام بیدار ش��دن در این ویالها می توانید 
منظره زیبای طلوع آفتاب را برفراز اقیانوس 

آرام تماشا کنید. 
صید ماهی های بزرگ

مکان: جزایر کوک
 ای��ن جزای��ر میان هاوایی و نیوزیلند قرار 
دارند و بسیار بکر و دست نخورده هستند. 
در این جزایر می توان بزرگ ترین ماهی های 
دنی��ا را صی��د کرد. برای ای��ن مقصود باید 
از راروتون��گا – پایتخ��ت و مرک��ز فرهنگی 
جزای��ر – روان��ه ش��وید و ماهی های بزرگ 
را جس��ت وجو کنی��د. ب��رای لمس مناطق 
 ،Tapuaetai دس��ت نخورده می توانید به
منطقه ای در دریاچه مرجانی دست نخورده 

بروید. 
 شنا با الک پشت ها

مکان: ساموئا
درس��ت اس��ت ش��اید ب��ا خ��ود بگویید 
می توانید در آکواریوم های بزرگ کشورهای 
مختلف در کنار الک پش��ت ها ش��نا کنید. 
اما الک پش��ت های س��اموئا فرق دارند. این 
الک پشت ها در سواحل این منطقه زندگی 
می کنن��د و س��اکنین بوم��ی دریاچه های 

اطراف به حساب می آیند. 
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شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
آمادگ��ی کامل دارد تا کنوانس��یون جهانی 

تورگردانان را در اصفهان برگزار کند. 
به گزارش ایس��نا، مه��دی جمالی نژاد در 
دیدار با اعضای مسئول برگزاری کنوانسیون 
جهانی تورگردانان، اظهار کرد: اصفهان تونل 
زم��ان دوران و اعص��ار مختلف تاریخ اس��ت 
چراک��ه در چهار دوره مهم تاریخی پایتخت 
ایران بوده و از تمام دوران س��اختمان هایی 

در آن به یادگار مانده است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه اصفهان ش��هرهای 
خواهرخوانده بس��یاری دارد و در این زمینه 
یکی از شهرهای پر پتانسیل ایران محسوب 
می ش��ود، افزود: اصفهان جزو 10 س��ازمان 
معتب��ر جهان��ی بوده و عضو هیأت رئیس��ه 
شهرها و پایتخت های تاریخی جهان است. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان 
ع��الوه ب��ر آثار تاریخی ملم��وس دارای آثار 
تاریخی ناملموس بی نظیری اس��ت، تصریح 
کرد: س��ال گذشته اصفهان میزبان اجالس 

مه��م ICCN ب��ود ک��ه توانس��تیم در این 
اجالس بس��یاری از آث��ار تاریخی ناملموس 
کشور را که به ثبت نرسیده بود به جهانیان 

عرضه کنیم. 
جمالی نژاد با تاکید بر این موضوع که ایران 
با مالزی و س��نگاپور قابل قیاس نیس��ت و 
کش��وری با هویت تاریخی و شناس��نامه دار 
اس��ت، گفت: آثار تاریخی کهن این دیار با 
کشورهای دیگر جهان قابل مقایسه نیست. 
وی به زیرساخت های گردشگری در کشور 

اشاره کرد و گفت: زیرساخت های گردشگری 
ایران بسیار خوب است و جاذبه های بی نظیر 
این کش��ور به خص��وص جاذبه های موجود 
در اصفه��ان غیر قاب��ل توصیف هس��تند، اما 
متاس��فانه نتوانسته ایم بس��یاری از این آثار 

گرانبها را به جهانیان عرضه کنیم. 
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه کس��ب سه 
عنوان جهانی در کمتر از سه ماه برای یک 
ش��هر بی دلی��ل نیس��ت، اظهار ک��رد: ایران 
می تواند انواع گونه های گردش��گری را ارائه 

دهد و از این منظر در منطقه یکی از بهترین 
ظرفیت ها محس��وب می ش��ود.  جمالی نژاد 
ادامه داد: ایران امروز جزیره امن خاورمیانه 
محس��وب می ش��ود و ما به دنبال توس��عه 

گردشگری در این جزیره امن هستیم. 
وی تاکی��د ک��رد: ش��هرداری اصفه��ان 
آمادگ��ی کامل دارد تا کنوانس��یون جهانی 
تورگردان��ان را در اصفه��ان برگ��زار کن��د و 
 برای اجرای چنین همایش بزرگی به میدان 

خواهد آمد. 
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شهردار اصفهان: 

اصفهانآمادهبرگزاریکنوانسیونجهانیتورگرداناناست
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بالی؛شرقبهشت
چه هتلی

بال��ی جزی��ره ای در اندون��زی یک��ی از 
محبوبتری��ن مقاصد گردش��گری در جهان 
اس��ت. این جزیره س��ال ها به عنوان بهترین 
جزی��ره از طرف مجله بین المللی مس��افرت 
انتخاب ش��ده اس��ت. جزیره بالی جزو یک 
رش��ته  جزایر است که جزیره جاوه در غرب 
آن و جزی��ره لومب��وک در ش��رق آن ق��رار 
دارد. هنره��ای گوناگون مثل تندیس��گری،  
نگارگ��ری،  چرمگری،  فل��زکاری و به ویژه 
موس��یقی س��بک گامالن در این جزیره در 

سطح بسیار باالیی قرار دارند. 
ت��ا س��ه دهه پی��ش اقتصاد بال��ی بر پایه 
کش��اورزی و ماهیگیری بوده اس��ت. بیشتر 
مردم بومی این جزیره در گذش��ته کشاورز 
یا ماهی گیر بودند و در کنار این مشاغل به 
صنایع دستی،  طراحی روی پارچه و لباس،  
کنده کاری چوبی و س��نگی و نقاش��ی های 
هن��ری می پرداختند و امروزه نیز این کارها 

مرسوم باقی مانده است. 
کسب وکار

از محصوالت کش��اورزی این منطقه برنج،  
میوه و س��بزیجات اس��ت و قهوه تولید شده 
در مناط��ق کوهس��تانی کینتامانی به قهوه 
بالیایی معروف است. امروزه به دلیل صنعت 
گردشگری،  جزیره بالی یکی از ثروتمند ترین 
مناطق کش��ور اندونزی محسوب می شود و 
80 درص��د اقتصاد این جزیره از این صنعت 

تامین می شود. 
تاریخچه

م��ردم بالی از تبار ن��ژادی ماقبل  تاریخی 
هس��تند که از راه خاک اصلی قاره آس��یا در 
حدود 2500 پیش از میالد به مجمع الجزایر 

اندونزی کوچ کردند. با رسیدن هندوها، دوره 
ماقبل تاریخ به پایان رسید. رسیدن هندوها 
در س��ال 100 پیش از میالد بوسیله سفال 
نوش��ته های براهم��ی که به دس��ت آمده اند 

تأیید شده است. 
شاهنش��اهی ماجاپاهیت که در سال های 
1293 ت��ا 1520 میالدی در جاوه ش��رقی 
مس��تقر ش��ده بوده اند در س��ال 1343 یک 
کوچ نشین هم در جزیره بالی برپا کردند. در 
پی حمالت پیاپی،  شاهنشاهی ماجاپاهیت 
کمی پیش از 1500 میالدی،  س��رنگون و 
این امر باعث مهاجرت گسترده به بالی شد. 

چه بخریم؟ 
صنایع دستی،  نقاشی های زیبا،  مجسمه 
بودا و دیگر مجسمه های هندو،  پارچه های 
تزیینی و زیبا از جمله وس��ایلی اس��ت که 
توریس��ت ها را وادار به خرید می کند. یکی 
از بهتری��ن مکان ها ب��رای خرید در منطقه 
کوتا،  فروشگاه دیسکاوری در میدان کرتیکا 
است که انتهای این فروشگاه به ساحل ختم 
می ش��ود. درفاصل��ه چند دقیق��ه ای، مرکز 
خرید ماتاهاری با فروش��گاه و رستوران های 

متنوع و شیک قرار دارد. 
برخی از مراکز خرید در دنپاسار قرار دارند 
و یکی از آنها پاسار بادونگ است که مرکزی 
عظی��م در کنار رودخانه اس��ت و این مکان 
ی��ک مجموع��ه پر از تکاپو با س��اختار چند 
طبقه از فروش��گاه ها و دکه هایی اس��ت که 
ه��ر چیزی از ماهی های ت��ازه،  آب میوه ها 
و س��بزیجات معط��ر گرفته ت��ا تندیس ها و 
صنایع دس��تی اهالی بالی و جاوه در آن به 
فروش می رس��د. در ساحل مقابل رودخانه،  
مجموعه کومباس��اری،  منزلگاه بسیاری از 

فروش��گاه های کوچک اس��ت که لباس های 
طرح دار ارزان قیمت،  جواهرات،  نقره جات 
و عتیقه جات مش��کوک و ناچیز را به فروش 

می رسانند. 
دنپاس��ار همچنی��ن چندی��ن فروش��گاه 
زنجیره ای م��درن و مجهز به تهویه مطبوع 
مث��ل نی��و دواتا آیو وماتاه��اری دارد. خارج 
از ش��هر،  صنایع دس��تی گیریا س��انگاهارا 
در ش��رقی ترین حوم��ه توپات��ی درهش��ت 
کیلومت��ری مرکز ش��هر،  مجموعه عظیمی 
از تمام محصوالت صنایع دستی بالی را در 
خود جای داده است  و البته قیمت ها همگی 

ثابت هستند. 
شهرهای دیدنی

دنپاسار
دنپاس��ار،  مرکز شلوغ بالی و راه ارتباطی 
تج��اری و اداری آن اس��ت ک��ه ب��ه صورت 
زیرکان��ه ای با معاب��ر آرام هندو،  زمین های 
پلکانی س��بز برنج و س��واحل شنی عالی آن 
در تقابل اس��ت. دنپاس��ار یک ش��هر مدرن 
بین المللی اس��ت که طی 3 دهه به س��رعت 
رشدکرده است و از راه های بسیاری با سایر 

مراکز نواحی اندونزی در ارتباط است. 
ای��ن ش��هر،  ی��ک مرک��ز عم��ده تجاری 
از  ترکیب��ی  منزل��گاه  و  اس��ت  اداری  و 
جمعیت های بالی  ش��ین،  جاوا نشین و سایر 
مهاجران از مجمع الجزایر دیگر اس��ت. اکثر 
بازدیدکنندگان مستقیما به تفریح گاه هایی 
نظیر سانور،  کوتا و نوسادوآ عزیمت می کنند،  
جایی که اکثر هتل  های جزیره،  رستوران ها 

و امکانات خرید در آنجا قرار دارد. 
کوتا

ش��هر دیگ��ر در ای��ن جزیره کوتا اس��ت. 

نخس��تین و بزرگ ترین تفریحگاه بالی،  در 
چن��د کیلومتری جنوب مرک��ز قرار گرفته 
اس��ت و از هسته اصلی اش به طول تقریبی 
20 کیلومتر در طول س��احل توس��عه یافته 
است تا به همسایگی های خود ملحق شود. 
اینجا تعدادی هتل گران قیمت وجود دارد،  
اما بیشتر برای مسافران کم خرج یا با خرج 
متوس��ط محبوب تر است. جاذبه اصلی آن،  
ساحل با شکوه آن است که به دلیل قابلیت 

موج سواری در آنجا معروف است. 
م��وزه بال��ی ک��ه یک��ی از بهترین ه��ا در 
اندون��زی اس��ت و مجموع��ه ای با ش��کوه از 
حکاکی ه��ای مزین،  ماس��ک های نقاش��ی 
ش��ده،  عروس��ک های خیم��ه ش��ب بازی،  
ظروف س��فالی و منسوجات هنرمندان را در 
خ��ود ج��ای داده و همگی در یک مجموعه 
از محوطه ای محصور که به خوبی نگهداری 

می شود، قرار گرفته اند. 
موزه

موزه معبد یا پوری پمکوتان با قدمت صد 
س��اله حاوی یکی از مجموعه های ارزشمند 
خنجرهای بومی باس��تانی و دیگر سالح ها،  
ابزار های موسیقی و تندیس های هندو است. 
مرکز هنر یا تامان وردی بودایا مجموعه ای 
از س��اختمان های چوبی در س��بک س��نتی 
شامل آثار هنری اهالی بالی در عصر معاصر،  
ماس��ک های چوبی،  حکاکی ها و نقاش��ی ها 
است. همچنین دارای تعدادی فروشگاه های 
سوغاتی است که در آنجا،  کارهای هنرمندان 

بومی با قیمت ثابت به فروش می رسند. 
مو سیقی و نمایش

تئات��ر س��نتی ک��ه هی��چ  موس��یقی و 
بازدید کنن��ده ای نباید حرکات موزون بس��یار 

سنتی آهسته و سرگرم کننده بالی را که با نوعی 
شمشیر به نمایش در می آید یا رامایانا که همان 
صحنه های برگزیده از حرکات موزون هندوی 
بزرگ اس��ت،  از دس��ت بدهد. اکثر هتل های 

بزرگ نمایش های شبانه را برگزار می کنند. 
سفر به جاکارتا

پروازه��ا از طریق جاکارت��ا به این جزیره 
انج��ام می گیرد و طول پ��رواز از جاکارتا به 
بالی حدود 2 س��اعت اس��ت. ام��ا برخی از 
ش��رکت های هواپیمایی پروازهای مستقیم 
از ته��ران به بالی برگ��زار می کنند. فرودگاه 
بین الملل��ی انگرا ری بالی در 13 کیلومتری 

غرب دنپاسار قرار دارد. 
حمل و نقل

بم��و نوع��ی مینی ب��وس اس��ت ک��ه در 
مس��یرهای ثاب��ت حول ش��هر و در مس��یر 
جزی��ره به فعالیت مش��غول هس��تند و بنا 
ب��ه درخواس��ت،  در هر مکان��ی بطور کامل 
توقف می کنند. اکثر خارجی ها سیس��تم را 
گیج کنن��ده می یابن��د و به ناچار برای کرایه 

به چانه زنی مشغول می شوند. 
تاکسی های آبی و زرد شهر می توانند در 
خیابان یا در ایستگاه های متعدد تاکسی یا 
براساس درخواس��ت هتل یا رستورانی که 
ش��ما در آن به س��ر می برید،  تردد کنند. 
آنها طبق اس��تانداردهای بین المللی ارزان 
هستند و نسبت به  )بمو ها( بسیار راحت تر 
هستند. با این حال،  خود را برای چانه زدن 
بر س��ر کرایه آماده کنید،  چرا که تاکس��ی 
متره��ا در ط��ول مس��یر حرکت ب��ه دلیل 
تورم از کار انداخته می ش��وند و بس��یاری 
از راننده ه��ا قادر هس��تند کمی انگلیس��ی 

صحبت کنند. 
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الهـام رضـا زاده:  اگر در پایتخـت زندگی می کنیـد، خودتان را از 
این بهشـت محروم نکنید. حتی اگر برای چند روزی به تهران سـفر 
می کنیـد، به پارک  »آب و آتش« سـری بزنید. به بوسـتانی که حس 
برگشـتن دوباره به مهمانی را به شـما می دهد. گشـت و گذار در این 

پـارک جـان می دهد بـرای آدم هایی که عشـق پیـاده روی دارند یا 
می خواهنـد با دوچرخه البه الی درخت ها و آدم ها چرخی بزنند. برای 
آنهایی که می خواهند هم نشـینی جنبش و هیاهو با سکون و آرامش 

را تجربه کنند. 

گزارشی از پارک آب و آتش در حوالی میدان ونک

پارکراازباالیفانوسدریاییببینید

آب پرتقال روی عرشه
معم��اری پ��ارک آب و آت��ش حس��ابی 
چش��م نواز اس��ت. طراحی هایی که وقتی در 
چش��م شما می افتند، نمی گذارند به سادگی 
از آنها بگذرید. حتی برای کافی شاپ آن هم 
یک سازه زیبا طراحی شده. یک کشتی که 
می توانید روی آن انواع و اقسام نوشیدنی ها و 
دم نوش ها را میل کنید. عالوه بر این کشتی 
که در انتهای پارک قرار گرفته، دو بوفه دیگر 
هم در کنار زمین اسب سواری و نزدیک پل 
طبیع��ت وجود دارد ک��ه انواع خوردنی ها و 

خوراکی ها در آنها یافت می شود. 

پرواز را به خاطر بسپار
آم��وزش راپ��ل و حرکت ب��ا یک طناب و 
قرقره در پارک آب و آتش هم جایی حوالی 
ب��رج فانوس در نظر گرفته ش��ده تا هیجان 
معلق ماندن میان زمین و هوا را تجربه کنید. 
یک نمونه در ابعاد بس��یار کوچک و ارتفاع 
کم که شما را سرگرم و هیجان زده می کند. 
اس��م اینجا را  »تیرول« گذاش��ته اند، یکی 
از وسوس��ه انگیزترین تفریح��ات موجود در 
پارک. کافی است در صف مربوطه بایستید 
تا نوبت ش��ما برس��د. بعد روی تپه ای بلند 
می روید و با یک دس��تگیره که با قرقره به 
طنابی بلند وصل ش��ده، آویزان می ش��وید و 
س��ر می خورید به سمت پایین به طرف تپه 

دوم که از اولی کوتاه تر است. شرط استفاده 
از راپل داشتن قدی کمتر از دو متر و وزنی 
پایین تر از 120 کیلوگرم اس��ت. آنهایی هم 
که از ارتفاع می ترسند یا ناراحتی قلبی دارند 
ح��ق اس��تفاده از تی��رول را ندارند. اگر این 
ش��رایط را داشته باش��ید، احتماال شما هم 
مثل بقیه بین زمین و آس��مان از هیجان و 
ترس و لذت جیغ خواهید کشید. یک جیغ 

ممتد و بنفش. 

راننده سرخود
اس��کیت چ��رخ دار، دوچرخه ایس��تاده و 
بی صندل��ی ی��ا دوچرخ��ه برق��ی؛ روی این 
دستگاه تک نفره همه این اسم ها را می توان 
گذاشت اما حرفه ای ها می گویند باید اسمش 

را  »خودران« نامید. 
وسیله ای نسبتا عجیب که روی دو چرخ و 
یک محور تعادلی حرکت می کند و می توانید 
با آن به راحتی در گوشه و کنار پارک گشت 
بزنید، البته با در نظر گیری این ش��رایط که 
باید قد فرد متقاضی به 135 س��انتی متر و 
سن او به 15 سال رسیده باشد. استفاده از 
آن هم خیلی راحت اس��ت. قبل از ش��روع 
حرکت جناب متصدی به ش��ما یاد می دهد 
که با چه دس��تگاهی طرف هس��تید و روش 
حرکت با آن به چه صورتی است. برای سوار 
ش��دن فقط کافی اس��ت که با تقسیم کردن 

وزن، تعادل تان را روی آن حفظ کنید چون 
دو چرخ این دستگاه در طول آن قرار نگرفته 
است. خودران ها رقیب درشکه هایی هستند 
ک��ه در پ��ارک چرخ می زنند و به نوعی تقابل 
س��نت و مدرنیت��ه، را در پارک رقم زده اند. 
بوف��ه ب��ه تعداد دو عدد یکی ابتدای پارک و 
دیگ��ری روب��ه روی فانوس دریایی قرار دارد 
ب��ه عالوه آمفی تئاتر روب��از و امکان گرفتن 
عک��س ب��ا لباس های س��نتی ترکمن ها در 
چ��ادر ترکمن ها و آالچیق های متعدد برای 
اس��تراحت از امکانات دیگر بوستان حضرت 
ابراهیم یا آب و آتش اس��ت. بوس��تان آب و 
آت��ش که از مکان های دیدنی تهران اس��ت 
از طری��ق ی��ک پل کابلی با بوس��تان نوروز 
ارتب��اط دارد. این پ��ل مخصوص پیاده روی 
و دوچرخه س��واری اس��ت که از روی اتوبان 
همت می گذرد و نمای بسیار زیبایی دارد.

ستون های آتش بوستان آب و آتش
از س��مت بزرگراه حقانی یا خیابان دیدار 
جنوبی که به پارک برسید، به برج های آتش 
برمی خورید. به چمنزارها و درختان زیبا که 
از بین آنها مش��عل های آتش قد کشیده اند. 
هوا که رو به تاریکی می رود، مشعل ها جان 
می گیرند، کم کم می غرند و هر نیم س��اعت 
یکب��ار ناگهان آت��ش از دهانه های آن چهار 
برج شعله می کشد؛ شعله هایی 10 متری با 

حرارتی زیاد. تقابلی تماشایی میان فواره های 
آب و شعله های آتش. احتماال اینجاست که 
به حکمت نامگذاری این پارک به نام بوستان 

حضرت ابراهیم  )ع( پی می برید. 

درشکه سواری
جایی بین چادر نمایش و راپل، می توانید 
تهران قدیم را تجربه کنید. تجربه لذت بخش 
درشکه س��واری را. اسب ها شما را دور پارک 
چرخ می دهند و برمی گردانند به نقطه اول، 
جایی در ضلع جنوب ش��رقی پارک که آنها 
و کالسکه های شان را نگه می دارند. ظرفیت 
ه��ر کدام از این کالس��که ها 180 کیلوگرم 
است. به اندازه دو نفر و یک کودک زیر 10 
س��ال. اس��ب های اینجا هم کوچک هستند. 
اس��بچه های خزری که ش��ما را از ایس��تگاه 
کالس��که در پارک آب و آتش تا پل ابریش��م 
و بوس��تان بنادر می برند. مسیری سنگفرش 
شده که از کنار آالچیق ها، النه کبوتر و برج 

فانوس می گذرد. 

امکانات ویژه و هیجانی بوسـتان آب 
و آتش

نوب��ت ب��ه تفریح اصل��ی پارک آب و آتش 
یعنی آب بازی از طریق حفره هایی که روی 
س��طح زمی��ن ف��واره از آن بی��رون می زند، 
می رس��د. شبیه فیلم هاس��ت. فیلم های ژانر 

وحش��ت که ناگهان زمین ترک می خورد و 
آب با فشار به آسمان پرت می شود. به طرف 
مردمی که روی آن راه می روند و زهره ترک 
می ش��وند، اینجا اما از ترس خبری نیس��ت. 
هم��ه چیز در هیجان خالصه می ش��ود. در 
ل��ذت ب��ردن از یک آب بازی بی ترس! جایی 
حوالی ستون های تنومند فلزی که زبانه های 
آتش از آنها شعله می کشد، سوراخ هایی در 
زمین هست که احتماال کودکانی را مشغول 
تماشای آنها می بینید. انتظار آنها برای این 
اس��ت که موعد مقرر برس��د و ناگهان آب با 

شدت از زمین به هوا پرتاب شود. 

دیده بان شو
پارک آب و آتش و بوس��تان بنادر به هم 
چسبیده اند. مرز بین این دو پارک یک برج 
فانوس اس��ت. برجی شبیه برج های فانوسی 
ک��ه در کارتن ه��ا دیده اید یا در داس��تان ها 

خوانده اید. 
 اس��توانه ای و س��فید اما نه چندان بلند با 
12 مت��ر ارتف��اع. یک برج فانوس دریایی که 
می ت��وان از راه پله ه��ای مارپیچ آن باال رفت 
و منظره ه��ای پ��ارک را دی��د زد. آدم ها را و 
اتوبان ها و خیابان هایی را که از دور و بر پارک 
می گذرن��د. با باال رفتن از برج ارتفاع زیادی 
نخواهی��د داش��ت اما نم��ای 360 درجه ای 

منطقه زیر نگاه شماست. 

سینمای هفت بعدی
ش��اید تا به حال سینماهای چندبعدی را 
تجربه کرده باش��ید، اما س��ینما گیم هفت 
بعدی محصول کانادا بوده و نس��ل جدیدی 
از ای��ن سینماهاس��ت که ع��الوه بر تصویر 
س��ه بعدی، حرکت فوق پیشرفته صندلی ها، 
توفان و رعدوبرق و دیگر افکت ها، هر صندلی 
مجهز به یک تفنگ لیزری اس��ت. ش��ما و 
دیگر حاضران در سالن در یک بازی شرکت 
کرده با حرکت روی ترن یا سوار بر اسب و 
ماشین، زامبی ها را می کشید یا کابوی ها را 
از ب��ازی خ��ارج می کنید و امتیاز می گیرید. 
هنور تمام نش��ده، در حین نمایش از ش��ما 
عکس گرفته می شود و در پایان مسابقه نفر 
برن��ده بلی��ت رایگان برای یک بازی دیگر را 

دریافت می کند. 
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الهام رضا زاده:بیش��تر ما هر وقت اسم تهران را می ش��نویم اغلب سروصدای ماشین ها و ترافیک های سنگین به 
ذهن مان می آید، اما میان همه هیاهوهای این شهر بزرگ مکان هایی هستند که رفتن به آنها بدجوری حال آدم را 
خوب می کند. حاال خیلی هم فرقی نمی کند که مقصد کوه های تهران باشد یا یک پارک بزرگ و سرسبز یا یک تئاتر 
درست و حسابی. در این میان اما شاید کمتر کسی فکر می کرد که یک روز، رفتن روی یک پل هم خودش تفریح 

محس��وب ش��ود اما برای ما ایرانی ها اساسا کار نشد ندارد.  امروز نام پلی دیگر در پایتخت بر سر زبان ها افتاده است 
که از بلندای آن می توان روشنایی های شهر تهران را دید؛ پل طبیعت یک پل سه طبقه پیاده رو و غیرخودرویی است 
که در عباس آباد تهران قرار دارد. این پل که بعد از برج آزادی و برج میالد از نمادهای شهر تهران محسوب می شود 

از عرض بزرگراه مدرس می گذرد و بوستان های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می کند. 

 طراحی این پل در س��ال1387 در قالب یک مسابقه 
انجام ش��د و طرح لی��ال عراقیان به عن��وان اثر برگزیده 
انتخاب ش��د. با انجام امور س��اخت وس��از، پل طبیعت 
در س��ال 1393 افتتاح شد. طول پل طبیعت 300 متر 
بوده و وزن س��ازه اش 2000 تن است. این پل باالترین 
اس��تانداردها و ضریب ایمنی را دارد و براس��اس قولی 
ک��ه پیمانکار اجرای��ی طرح داده پ��ل طبیعت از زمان 
بهره برداری 100 س��ال عم��ر خواهد ک��رد و در برابر 
ح��وادث و بالی��ای طبیعی حت��ی زلزله ب��االی هفت 
ریش��تری مقاوم اس��ت. به گفته مدیرعامل سازنده پل 
طبیعت، این پل نماد جدیدی برای شهر تهران است. 

پ��ل طبیعت از یک س��و به پ��ارک بنادر و بوس��تان 
آب وآتش و از س��وی دیگر به بوس��تان طالقانی منتهی 
می شود و دارای فضاهای منحصربه فرد حاشیه ای است، 
به عن��وان مث��ال در روزه��ای گرم تابس��تان دمای این 
محوطه دو تا سه درجه پایین تر از سایر نقاط شهر است 
و ب��ا توجه ب��ه ارتفاع 40 مت��ری آن، از بزرگراه مدرس 
چش��م انداز زیبایی خلق کرده اس��ت.  ای��ن پل 7هزار 
مترمربعی دارای سه طبقه است که طبقه اول آن بیشتر 
به منظور حرکت و تردد شهروندان پیش بینی شده است. 
طبقه دوم پل نیز همان جایی است که می توانید بر فراز 
بزرگراه مدرس مکث کنید و از وجود فضاهای تفریحی 
آن مثل نمایش��گاه، کافی ش��اپ، گالری و رستوران های 
متن��وع به عنوان یک مقصد گردش��گری ج��ذاب لذت 
ببرید. طبقه س��وم نیز که روی پایه های پل قرار گرفته 
بازهم فضایی برای اس��تراحت و تفریح فراهم س��اخته 
اس��ت. البت��ه یک��ی از ویژگی های دلچس��ب پل وجود 

کالسکه و دوچرخه در برخی قسمت های آن است. 
یک خبر خوب ب��رای بازدیدکنندگان از این پل هم 

آن است که در ابتدای ورودی پل طبیعت از پارک آب 
و آتش عابربانک یا همان دستگاه خودپرداز وجود دارد 

که مشکل شهروندان را برای نقدینگی رفع می کند. 

امکانات
اگر قرار است پل طبیعت خود فضا و محلی برای ماندن 
باشد، یک راه حل آن بود که در کنار مسیرهای پیاده روی، 
فضاهای ویژه نشستن و دوچرخه و کالسکه سواری و نیز 
فضاهایی با عملکرد فرهنگی به همراه پوش��ش گیاهی 
و س��رویس بهداش��تی در هر طبقه تعبیه شود. اقدامی 
که همین حاال هم صورت گرفته اس��ت و شما می توانید 
روی کفپوش های چوبی پل با مس��احتی حدود 5100 
مترمربع پیاده روی کنید یا از مسیرهای دوچرخه سواری 

و کالسکه سواری آن لذت ببرید. 
 وجود دیواره های شیش��ه ای در رستوران و چیدمان 
میزه��ا به صورت کوپه های قطار پش��ت س��ر هم و غذا 
خ��وردن همراه با ل��ذت دیدن طبیع��ت وگرفتن چند 
قطع��ه عکس یادگاری منظره دلچس��بی را خلق کرده 
اس��ت و همچنین می توان به فضای س��بز کار شده در 
پل در کنار این امکانات اش��اره کرد که در کنار انحنای 
بدن��ه مناظر زیبایی را به وج��ود می آورد. کافه دریپ و 
فودکورت طبیعت در س��مت چپ ش��ما با تعداد بسیار 
زیادی دکه های فس��ت فودی چون انواع پیتزا و ساالد و 
غذا ها و دس��ر های خوشمزه وجود دارد و سمت راست، 
کنار شیش��ه از ابتدا تا انته��ا میز و صندلی برای صرف 
غذا چیده شده اس��ت. مانند همه رستوران های بزرگ 
هنگام خرید هم به ش��ما یک پیجر داده می ش��ود که 
وقتی نوبت تان برسد روشن می شود تا از صدا و ازدحام 
جلوگی��ری ش��ود. این گونه تجربه خوردن غ��ذا بر فراز 

اتوبان را به دس��ت می آورید و پیش��نهاد می کنم لذت 
خ��وردن کابانا به قیمت 26 هزار تومان که بس��یار هم 

لذیذ است را از دست ندهید. 

شب های پل طبیعت زیباترند
به منظور بهبود منظره ش��هری و زیبایی محیط شهر 
ته��ران در هنگام ش��ب، دریاچه زیری��ن پل طبیعت با 
اس��تفاده از نورهای رنگی بسیار زیبا نورپردازی شده تا 
لحظات دل انگیزی را برای گردشگران به ارمغان آورد. 
درختان، فضای س��بز و دریاچه واقع شده در حاشیه 
بزرگراه ش��هید مدرس که دارای چشم انداز بسیار زیبا 
از روی پل طبیعت است با استفاده از 290 پروژکتور و 
س��ه آسمان نوری در رنگ های سفید، زرد، ّآبی، بنفش 

و. . . نورپردازی شده است. 
در نورپ��ردازی این دریاچ��ه از چراغ های کم مصرف 
استفاده شده و پروژکتورهای  »ال ای دی« با طول عمر 
زیاد و مصرف برق پایی��ن و رنگ های خالص و قابلیت 
تغییر را دارا اس��ت که ش��ب های پل را بس��یار زیبا و 
دیدن��ی کرد، گویا به راس��تی در دل آس��مان همراه با 

ستارگان راهی بی پایان را طی می کنید. 

چی کار کنیم بیشتر خوش بگذره؟ 
پل خودش یک تفرجگاه کامل اس��ت، اما برای اینکه 
تفریح ت��ان را کامل کنید بای��د خدمت تان عرض کنیم 
پارک هایی که در مس��یر رس��یدن به پل قرار دارد هم 

خودش یک تفریح جداگانه محسوب می شود. 
پل طبیعت بین بوس��تان طالقانی و بوستان آب وآتش 
قرار گرفته، پس طبیعی است که برای رسیدن به پل باید 
از یکی از این دو بوس��تان عبور کنید. اگر از سمت شرق 

بروید، باید از دل بوس��تان طالقانی خودتان را به س��ر پل 
برس��انید. طراحان برای این قس��مت هم فکری جداگانه 
کرده ان��د به طوری که اگ��ر از این س��مت بروید مالحظه 
می کنید که قس��مت انتهایی بوستان طالقانی از طراحی 
جدید و زیبایی برخوردار ش��ده است.   اگر هم مسیرتان 
از غ��رب می گذرد، باید ابتدا از بوس��تان آب و آتش عبور 
کنید و پس از گذشتن از میان فواره های آب و شعله های 
آتش!  خودتان را به سر غربی پل برسانید. به این ترتیب 
اگر بتوانید در میان مش��غله های کاری تان چند ساعت به 
خودتان اس��تراحت بدهید، امکان یک پیاده روی طوالنی 
بین این دو بوستان و عبور از روی پل را به دست می آورید. 

دسترسی آسان 
تازه ترین جاذبه گردش��گری درون شهری تهران، شاید 
دسترس  پذیرترین مقصد تفریح فرهنگی پایتخت باشد. 
ایس��تگاه متروی حقانی، ش��بکه تندروی اتوبوسرانی در 
میدان ونک، مسیرهای گوناگون تاکسی رو در بزرگراه های 
م��درس، حقانی و همت، مس��یر خودروهای ش��خصی 
از بزرگراه های یادش��ده و س��رانجام مس��یرهای پیاده از 
پارک های طالقانی در کنار ایس��تگاه متروی حقانی و نیز 

پارک آب وآتش می تواند شما را به پل طبیعت برساند. 
فقط حواس تان باشد قبل از اینکه خیابان تمام شود 
و به آخر بزرگراه برسید، دنبال جای پارک باشید چون 
طبیعتا در بزرگراه نمی ش��ود پ��ارک کرد. راه دیگر هم 
این است که در اتوبان حقانی از غرب به شرق رانندگی 
کنید و س��پس وارد خیابانی ش��وید که بین بوس��تان 
طالقانی و باغ موزه دف��اع مقدس قرار دارد. در خیابان 
مذک��ور به احتمال زیاد جای پارک مناس��بی برای تان 

پیدا می شود. 

تلفیق مدرنیته و طبیعت در

زیباترینپلمدرنایران

یکشنبه 13 دی 1394ضمیمه شمــاره  409



22www.forsatnet.irسفروگردشگری

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

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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ضمیمه

 کاهش خدمت سربازی 
با انجام پژوهش در امور حقوقی

18

18

20

تبریز- اسـد فالح- در اولین نشسـت 
مدیریت بحـران سـوخت و قطعی گاز 
منطقه 8 عملیات با مسئولین مدیریت 
بحـران شـرکت هـای گاز، پخـش و 
فـرآورده های نفتی اسـتانهای گیالن 

و اردبیل و همچنین منطقه 9 عملیـات انتقال گاز، تدابیر الزم 
جهت جلوگیری از بحران و شـرایط اضطراری مورد بررسـی و 
ارزیابـی قرار گرفت. بـه گزارش خبرنگار مـا در تبریز، در این 
نشست، فردین چراجی، مدیر پخش فرآورده های نفتی گیالن، 
با اشاره بر اهمیت مدیریت و برنامه ریزی در شرایط نا امن گفت: 
بدون تعریف استراتژی و برنامه ریزی، رسیدن به هدف، سخت 
و نـا ممکن بوده و اطمینـان از توان مقابله با بحـران با تنظیم 
سـناریوهای مختلف و اجرای مانورهای آزمایشـی محقق می 
یابد.چراجی افزود: تامین انرژی مستمر و ایمن گاز در کشور به 
خصوص در فصل سـرما بسیار مهم و حساس بوده و شناسایی 
عوامـل بحران، توان مقابله با خطـرات را تقویت می نماید.وی 

ضمن بررسی مشکالت و چالشهای پیش رو، در...

750 زندانی جرائم غیرعمد در ایام اهلل 
دهه فجر و در طلیعه سـی وهشتمین 
بهار پیروزی انقالب اسـالمی به کانون 
گـرم خانواده بـاز می گردنـد.  کمیته 

همیاری و تعدادی از تشکل های مردمی 
دهه فجر به منظور ارائه برنامه های ویژه ایام اهلل فجر 94 در ستاد 
دیه کشـور برگزار شد.  در این جلسه هماهنگی، نمایندگانی 
از وزارت کشـور، کمیته امداد، جمعیت هالل احمر، سـازمان 
بهزیستی کشور، مجمع خیرین سالمت کشور، سازمان تامین 
اجتماعی و ستاد دیه کشور حضور داشتند.  اعضای حاضر در 
این جلسـه، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته نهاد 
متبوع خود در راستای برپایی هرچه باشکوه تر جشن انقالب 
22 بهمن ماه، به تشریح طرح ها و اقدامات پیش رو پرداختند. 
آغـاز به کار »رادیو انقالب« از 26 دی ماه، آزادی بیش از 750 
زندانی جرائم غیرعمد، بازدید روزانه مسئوالن از مددجویان 
جرائم غیرعمد در ندامتگاه های سراسـر کشور، ارائه خدمات 

عمومی و رایگان در برخی مراکز تخصصی، برگزاری...

مدیریت بحران شرکت های 
معین منطقه 8 عملیات گاز 

گردهم آمدند

آزادی 750 زندانی جرائم 
غیرعمد در دهه فجر
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ــى وهشتمين بهار پيروزى انقالب  750 زندانى جرائم غيرعمد در ايام اهللا دهه فجر و در طليعه س
اسالمى به كانون گرم خانواده باز مى گردند. 

ــر به منظور ارائه برنامه هاى ويژه ايام اهللا  ــكل هاى مردمى دهه فج كميته هميارى و تعدادى از تش
فجر 94 در ستاد ديه كشور برگزار شد. 

ــه هماهنگى، نمايندگانى از وزارت كشور، كميته امداد، جمعيت هالل احمر، سازمان  در اين جلس
ــازمان تامين اجتماعى و ستاد ديه كشور حضور  ــتى كشور، مجمع خيرين سالمت كشور، س بهزيس

داشتند. 
ــته نهاد متبوع خود در  ــى از عملكرد سال گذش ــه، ضمن ارائه گزارش اعضاى حاضر در اين جلس
ــكوه تر جشن انقالب 22 بهمن ماه، به تشريح طرح ها و اقدامات پيش رو  ــتاى برپايى هرچه باش راس

پرداختند. 
ــى جرائم غيرعمد، بازديد  ــالب» از 26 دى ماه، آزادى بيش از 750 زندان ــاز به كار «راديو انق آغ

ــئوالن از مددجويان جرائم غيرعمد در ندامتگاه هاى سراسر كشور، ارائه خدمات عمومى  روزانه مس
و رايگان در برخى مراكز تخصصى، برگزارى نمايشگاه هاى هنرى و فرهنگى به منظور خدمت رسانى 
ــار ضعيف جامعه و در مجموع انجام 700 برنامه فرهنگى در زمينه هاى مختلف اشغال زايى،  به اقش
ــايى و توزيع ارزاق مورد نياز براى مددجويان تحت حمايت نهادهاى مردمى و  ارائه وام هاى كارگش
همچنين به ثمر رساندن بيش از يكهزار طرح عمومى در كميته هاى تعاون مجموعه هاى مردم نهاد  

از جمله برنامه هايى بود كه در اين نشست تصميم به اجراى آنها گرفته شد. 
ستاد ديه در دهه فجر سال گذشته با شعار «آزادى 600 مددجوى جرائم غيرعمد» تالش داشت 
ــعب استانى دو مددجوى  ــبت ملى، هر يك از ش با هماهنگى هاى انجام گرفته در 10 روز اين مناس
ــبختانه به همت نيكوكاران نيك انديش بيش  ــرايط را از بند حبس رهايى بخشد كه خوش واجد ش
ــرم خانواده هاى  ــدند و به آغوش گ ــد از بند زندان ها آزاد ش ــد و آبرومن ــوى نيازمن از 750 مددج

خود بازگشتند. 

آزادى 750 زندانى جرائم غيرعمد در دهه فجر

ــجويانى كه  ــت: دانش ــلح گف ــى نيروهاى مس ــازمان قضائ ــاون س مع
ــى و حقوقى مرتبط با نيروهاى  ــاى خود را با موضوعات قضائ پايان نامه ه
ــربازى استفاده  ــلح ارائه كنند، از امتياز كاهش 6 تا 10 ماهه مدت س مس

مى كنند. 
ــالم محمدكاظم بهرامى در ديدار با اعضاى كميسيون هاى  حجت االس
ــاره  ــلح با اش ــازمان قضايى نيروهاى مس ــى و حقوقى س ــت قضائ معاون
ــاس روايات،  ــالم گفت: براس ــم و دانش در دين مبين اس ــه اهميت عل ب
ــانى هستند كه از دانش بيشترى برخوردار باشند  با ارزش ترين مردم كس

و كم ارزش ترين آنها هم كسى است كه علم و دانش وى كمتر است. 
وى با تاكيد بر اينكه نبايد از تحقيق و پژوهش هيچ گاه فاصله بگيريم، 
افزود: نبايد با اخذ يك مدرك نسبت به فراگيرى علم و دانش قانع شويم 

و تنها به آموخته هاى قبلى متكى باشيم. 
رئيس سازمان قضائى نيروهاى مسلح با تاكيد بر اينكه تحقيقات علمى 

براى تزيين قفسه ها و كتابخانه ها نيست، گفت: اگر ما بتوانيم از هر رساله 
ــتخراج و آن را كاربردى  ــك يا چند نكته خوب علمى اس ــان نامه ي و پاي

كنيم، موفق هستيم. 
ــى براى نيروهاى مسلح را مهم توصيف كرد  وى تدوين جزوات آموزش
ــگيرى از جرائم، اين  ــئله آموزش در پيش و گفت: با توجه به اهميت مس
ــكل جزوات تهيه شده كار  قابليت وجود دارد كه بتوانيم روى محتوا و ش
ــترى انجام دهيم و از آيات و روايات، داستان، مصداق ها و لطيفه نيز  بيش

استفاده كنيم تا عمق و غناى بيشترى به آنها ببخشيم. 
ــيون هاى  ــاره به اهميت اقدامات كميس ــالم بهرامى با اش حجت االس
ــازمان قضايى نيروهاى مسلح گفت: مجموعه  معاونت قضايى و حقوقى س
اقدامات و تالش هاى اين كميسيون ها در زمينه تدوين قوانين و مقررات، 
ــخ به استعالمات، رفع ابهام ها، جلوگيرى از تشتت آراء و تالش براى  پاس

ايجاد وحدت رويه موجب تعالى سازمان مى شود. 

ــازمان قضايى نيروهاى مسلح در  ــاره به اقدامات ارزشمند س وى با اش
ــات، تصريح كرد: قضات  ــطح دانش كاركنان به ويژه قض جهت ارتقاى س
ــرا ها و دادگاه هاى نظامى از دانشى خوبى برخوردارند ولى نبايد به  دادس
ــطح دانش آنان  ــتمرا در پى ارتقاى س همين مقدار اكتفا كنيم بلكه مس

باشيم. 
معاون قضائى و حقوقى سازمان قضائى نيروهاى مسلح هم در اين 
ــاره كرد و گفت:  ــه به اقدامات كميسيون هاى اين معاونت اش جلس
ــربازان وظيفه و پايوران نيروهاى  ــى ويژه س 25 عنوان جزوه آموزش
ــلح در موضوعات كاربردى مختلف آماده شده و 25 عنوان ديگر  مس
ــال آتى  ــتور كار قرار دارد و اميدوارم بتوانيم آنها را در س نيز در دس

ارائه كنيم. 
ــالم والمسلمين محمد مصدق گفت: فهرستى با صد عنوان  حجت االس
ــى براى رساله مقطع دكترا دوره پودمانى با هماهنگى قوه قضائيه  پژوهش

ــده كه همكاران در صورت تمايل مى توانند يكى از موضوعات را  تهيه ش
براى تحقيق خود انتخاب كنند. 

ــتاد ناظر در تهران و برخى استان ها  وى افزود: افرادى هم به عنوان اس
ــتاد راهنما براى  ــده اند و همكاران مى توانند آنان را به جاى اس تعيين ش

نظارت به رساله خود تعيين كنند. 
ــازمان قضايى نيروهاى مسلح ادامه داد: اين  معاون قضايى و حقوقى س
ــلح مرتبط  ــازمان قضايى نيروهاى مس صد موضوع به نوعى به اهداف س

است و ما مى توانيم از نتيجه اين تحقيقات استفاده كنيم. 
ــالم مصدق با اشاره به اجراى طرح بهره گيرى از نخبگان و  حجت االس
ــتاد كل نيروهاى مسلح  افراد داراى تحصيالت عالى گفت: با هماهنگى س
ــات قضائى و حقوقى  ــان نامه هاى خود را با موضوع ــجويانى كه پاي دانش
ــلح ارائه كنند پس از بررسى از امتياز  ــازمان و نيروهاى مس مرتبط با س

كاهش 6 تا 10ماهه مدت سربازى مى توانند استفاده كنند. 

معاون سازمان قضائى نيروهاى مسلح خبر داد 

كاهش خدمت سربازى با انجام پژوهش در امور حقوقى
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تعريف جرم و گناه (بخش آخر)
تعريف جرم در قانون مجازات اسالمى

ــالمى، در ماده 2، جرم را چنين تعريف مى كند: «هر فعل يا ترك فعل كه در  قانون مجازات اس
قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود.»

در ارتباط با اين تعريف نكاتى قابل توجه است: 
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هيچ عملى را جرم محسوب كرد. 

ــد نيز  ــت، بلكه ترك فعلى كه به موجب قانون ممنوع باش ــامل افعال خالف نيس 2. جرم تنها ش
جرم تلقى مى شود. 

ــت: «هر فعل يا ترك فعلى كه  ــرى كه قانونگذار از جرم كرده چنين گفته اس ــف ديگ 3. در تعري
مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است.»

ــود كه قانونگذار جمله  «يا  ــه اين تعريف با تعريف جديد قانونگذار از جرم، معلوم مى ش از مقايس
ــد» زائد دانسته، ازاين رو، در تعريف جديد آن را حذف كرد  ــتلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باش مس
ــت، فاقد اثر  و به همين دليل، الزم مى آيد كه مجازاتى كه بر اقدامات تأمينى و تربيتى مترتب اس

قانونى باشد. ولى بايد گفت اين برداشت به چند دليل صحيح نيست: 
ــالمى  ــالمى مى گويد: «قانون مجازات اس ــه، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اس اول اينك
ــه عليه مجرم، اعمال  ــم و مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى ك ــت به تعيين انواع جرائ ــع اس راج
ــود.» بنابراين، قانونگذار  «اقدامات تأمينى و تربيتى» را به عنوان يكى از واكنش هاى قانونى  مى ش

عليه جرم قرار داده است. 
دوم اينكه، در ماده 11 قانون مجازات اسالمى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و 
اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نيز 
ــود كه حذف عبارِت  «اقدامات تأمينى و تربيتى» از  با توجه به بند 3 از همين ماده، معلوم مى ش
تعريف جرم، مؤثر در مقام نيست. به عبارت ديگر، كليه اقدامات تأمينى و تربيتى به عنوان واكنش 

عليه جرم، قانونى محسوب مى شود. 
ــالمى ايران كه به بيان وظايف قوه قضاييه  ــوم اينكه، فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اس س
ــب»  ــگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمان را انجام  «اقدامات مناس مى پردازد، يكى از راه هاى پيش
ــت.  «اقدامات مناسب» مى تواند از قبيل: نگهدارى مجرمان در كارگاه هاى كشاورزى  ذكر كرده اس
و صنعتى، نگهدارى مجانين در تيمارستان ها و نگهدارى كودكان بزهكار در كانون اصالح و تربيت 
ــگيرى از وقوع جرم  ــت كه قاضى براى پيش ــد و همين خود  «اقدامات تأمينى و تربيتى» اس باش

اعمال مى كند. 

عناصر تعريف قانونى جرم
الف. قانونى بودن جرم

ــرك عملى را امر يا نهى  ــت كه مادامى كه قانونگذار عمل يا ت ــراد از قانونى بودن جرم آن اس م
نكرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نيست. اين معنى با قاعده  «اصاله الصحه» كه 
در فقه جايگاه ويژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همين معنى در ماده 8 اعالميه جهانى حقوق 
ــت: «قانون منحصراً مجازاتى را پيش بينى مى كند كه وضوحاً و يقيناً  ــده اس ــر، بدان تصريح ش بش
ــود مگر به موجب مقرراتى كه قبل از ارتكاب آن تصويب و  ــى نبايد مجازات ش ضرورت دارد و كس
ــد...» و اين در حالى است كه اسالم، 14 قرن پيش از اعالميه جهانى حقوق بشر  ــر شده باش منتش
ــس را مجازت نمى كنيم مگر اينكه  ــت، آنجا كه مى فرمايد: «ما هيچ ك ــه اين نكته توجه داده اس ب

پيامبرى را بفرستيم. »   (اسرا: 15)
ــمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304و  ــابقه  «قانونى بودن جرم» در ايران به طور رس س
ــورهاى اروپايى است كه پس از  ــال 1352آمده كه برگرفته از قانون جزايى كش اصالحيه آن در س

انقالب به آن توجه شده است. 
ــت كه تشريع جرم منحصراً حق  ــت، اين اس نكته اى كه در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح اس
ــت و قانونگذار به هنگام تشريع قانون جزا بايستى جرم را با قيد مجازات به  و وظيفه قوه مقننه اس

طور صريح و روشن تعريف كند. 
از اصل قانونى بودن جرم، نتايج زير به دست مى آيد: 

1. قاعده عطف به ماسبق نشدن

2. قاعده تفسير محدود. 
1. عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى

ــده باشد  بدين معنا كه قاضى تنها در محدوده قوانينى كه در زمان ارتكاب جرم وضع و اعالم ش
ــت كه نمى توان قوانين جزايى  ــد متهم را تحت تعقيب جزايى قرار دهد و اين بدين معناس مى توان
جديدالتصويب را نسبت به اعمالى كه افراد در زمان حاكميت قوانين جزايى سابق مرتكب شده اند 
ــرم نبوده، ولى به موجب قوانين  ــابقا ج ــرا كرد. بنابراين، قاضى جزايى نمى تواند عملى را كه س اج
الحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى كرده و مرتكب را تحت تعقيب جزايى قرار دهد يا عملى 
ــت،  ــده اس ــد) واقع ش را كه در زمان حكومت قانون خفيف  (قانونى كه از نظر مجازات خفيف باش
ــديد، مجازات كند، نظير ممنوعيت آنتن هاى ماهواره اى كه قبال ممنوع نبود،  طبق قانون جديد ش

ولى اكنون ممنوع است. 
2. قاعده تفسير محدود  (مضيق)

ــود و بايد تفسير خود را در  ــر نبايد از منطوق صريح قانون خارج ش ــت كه مفس عبارت از اين اس
ــرى مفاد قانون بپرهيزد و  ــابه و تس چارچوب الفاظ متن قانون منحصر كند و از قياس به موارد مش
ــت كه در هر موردى كه قانون صريح نباشد نبايد حكمى عليه شخص صادر شود  اين بدين معناس

زيرا به تعبير نتسكيو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نبايد شنيده شود. 
ب. عنصر مادى جرم

عبارت است از ترك يا فعلى كه به صورت عمل يا قول از مرتكب سربزند و از نظر قانون ممنوع 
باشد. مانند ايراد ضرب و جرح به ديگرى يا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه يا اهانت به ديگرى. 

ج. عنصر روحى يا روانى جرم
ــوءنيت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمايل به انجام عملى  و اين همان قصد مجرمانه و س
كه قانون آن را نهى كرده است و براى تحقق عمل مجرمانه  (جرم)، قصد و علم و اختيار به عنوان 

عنصر روانى، شرط اصلى است. 
ضمانت اجراى كيفرى جرم

يكى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، يعنى 
ــارت ديگر، دولت در قبال نقض  ــيله دولت. به عب ــن اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وس تضمي
ــط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضييع شده، از خود  قواعد حقوقى توس
عكس العمل نشان مى دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم،  «ضمانت اجرا» اطالق مى شود. 
ــت، مانند: ضمانت  ــت، ضمانت اجراى آن هم گوناگون اس همان گونه كه قواعد حقوقى متفاوت اس
ــك از اين ضمانت هاى اجرايى،  ــراى كيفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر ي اج

مجازات خاص خود را دارد: 
ــادره اموال،  ــاص، پرداخت جزاى نقدى يا مص ــد از: حبس، قص ــراى كيفرى عبارتن ــت اج ضمان

محروميت از حقوق اجتماعى  (تبعيد) و...
ــقاط حق و اجراى  ــى عبارتند از: بطالن، عدم نفوذ، جبران ضرر و زيان، اس ــت اجراى مدن ضمان

تعهد و...
ــفاهى، كسر حقوق ماهانه، تنزل رتبه  ضمانت اجراى ادارى نيز عبارتند از: توبيخ كتبى، توبيخ ش

و.... 
ــوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعريف قانونى  س
جرم به شمار آورده اند؟  در پاسخ بايد گفت: اگر نظام كيفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا 

باشد به هدف خود كه همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسيد. 
 جرم، رفتارى مغاير با نظم و ارزش هاى جامعه

هدف قانونگذار از تعريف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگيرى از رفتار مجرمانه 
ــت قانونگذار در تعريف جرم، تمام شرايط فرهنگى، اخالقى، مذهبى و  ــت. به همين دليل، الزم اس اس
ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، جرم عبارت از انجام دادن يا خوددارى از اعمالى 
است كه مخالف با نظم عمومى و مغاير با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهى از  «قانونى بودن 
جرم» هم به عنوان يكى از مشخصات تعريف قانونى جرم و هم به عنوان يكى از عناصر متشكله آن ياد 

مى كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختيم. 

طبقه بندى جرائم
تقسيم بندى هايى نيز براساس عناصر جرم صورت گرفته كه بدان اشاره مى شود: 

الف. طبقه بندى برحسب عنصر قانونى
 از لحاظ شدت و ضعف: جنايت، جنحه و خالف در قانون مجازات قديم؛

طبقه بندى به جرائم عمومى و نظامى؛
طبقه بندى به جرائم عمومى و جرائم  (شبه) خصوصى. جرائم عمومى و جرائمى است كه جنبه 
ــا موجب تعقيب از طرف  ــكايت آنها، تنه ــتند، ولى ش عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هس
ــود و گذشت شاكى خصوصى، تأثيرى در كار رسيدگى دادگاه و اجراى حكم  مقامات جزايى مى ش
ــكايت نكند،  ــت كه تا مدعى خصوصى ش ــبه) خصوصى، جرائمى اس محكوميت ندارد. جرائم  (ش

دادگسترى آن را دنبال نمى كند و گذشت شاكى در توقف مجازات مؤثر است. 
ب. طبقه بندى جرائم از لحاظ عنصر مادى

جرم آنى و جرم مستمر؛ جرم ساده و اعتيادى؛ جرائم ساده و جرائم مركب؛ جرائم مطلق و جرائم 
ــى؛ جرائم عمدى و غيرعمدى؛  ــهود؛ جرائم عمومى و جرائم سياس ــهود و غيرمش مقيد؛ جرائم مش

جرائم مرتبط. 

طبقه بندى جرائم در حقوق اسالمى
ــام يادشده  ــيارى از اقس ــيمات مذكور وجود ندارد، ولى براى بس ــالمى، غالباً تقس در حقوق اس

مى توان در كتب فقها، مثال هايى به دست آورد: 
جرائم موجب حد، تعزير، قصاص، ديات؛

جرائم عمدى و غيرعمدى  (شامل خطا و شبه عمد)؛
ــت كه در جرائم مهم يعنى  ــيم اين اس ــامل: دماء، اعراض، اموال. اثر مهم اين تقس جرائم مهم ش
دماء، اعراض و اموال، برخالف ديگر موارد كه در شبهات بدويه آنها اصل برائت جارى مى شود، در 
اين گونه موارد، حتى در شبهات بدويه بايد احتياط كرد و نمى توان اصل برائت جارى كرد. مثًال اگر 
نمى داند كه فالن عمل واجب است يا نه، يا فالن كار حرام است يا خير، اصل برائت مى گويد الزامى 
ــخص جايزالقتل است يا نه؟  يا فالن مال از آن اوست يا  ــت. ولى اگر نمى داند فالن ش در بين نيس

نه، به يقين نمى تواند او را جايزالقتل يا مال را از آن خود بداند، بلكه برعكس بايد احتياط كند. 
ــيم حقوق به حق اهللاِ محض مثل تكاليف عبادى و حق الناِس محض مثل نفقه زن و فرزند و  تقس

حقوقى كه هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت. 
ــر ارتداد، حفظ عقل، مثل كيفر  ــيم حقوق كيفرى به حقوق مربوط به حفظ دين مثل كيف تقس
ــل مثل كيفر زنا، حفظ نفس مثل كيفر قتل و حفظ مال مثل كيفر سرقت.  ــرب خمر، حفظ نس ش
ــت، ولى ارتباط غيرمستقيم آنها به  ــيم فوق، به طور مستقيم به جرائم  مربوط نيس هرچند دو تقس

گناهان بر كسى پوشيده نيست. 
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تبریز- اسد فالح- در اولین نشست مدیریت 
بحران سوخت و قطعی گاز منطقه 8 عملیات 
با مسئولین مدیریت بحران شرکت های گاز، 
پخش و فرآورده های نفتی استانهای گیالن 
و اردبیل و همچنین منطقه 9 عملیات انتقال 
و  بحران  از  تدابیر الزم جهت جلوگیری  گاز، 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  شرایط اضطراری مورد 
گرفت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این 
نشست، فردین چراجی، مدیر پخش فرآورده 
های نفتی گیالن، با اشاره بر اهمیت مدیریت 
نا امن گفت: بدون  برنامه ریزی در شرایط  و 
به  رسیدن  ریزی،  برنامه  و  استراتژی  تعریف 
هدف، سخت و نا ممکن بوده و اطمینان از توان 
مقابله با بحران با تنظیم سناریوهای مختلف 
یابد. و اجرای مانورهای آزمایشی محقق می 
ایمن  و  مستمر  انرژی  تامین  افزود:  چراجی 
گاز در کشور به خصوص در فصل سرما بسیار 
مهم و حساس بوده و شناسایی عوامل بحران، 
توان مقابله با خطرات را تقویت می نماید.وی 
ضمن بررسی مشکالت و چالشهای پیش رو، در 
خصوص ضرورت هماهنگی بیشتر در راستای 

انتقال پایدار و مطمئن گاز و نفت به بحث و 
تبادل نظر پرداخت و با اعالم آمادگی کامل در 
صورت بروز بحران، هوشیاری پرسنل را جهت 
مقابله با شرایط اضطراری بیش از پیش ضروری 
دانست.مدیر پخش فرآورده های نفتی گیالن 
بر تداوم جلسات کمیته بحران تاکید نمود و 
تصریح کرد: باید این کمیته ها را جدی گرفت تا 
بتوان خسارات وارده را در زمان وقوع حوادث به 

حداقل رساند و در مناطق عملیاتی ایمن سازی 
مناسبی انجام داد.در ادامه فرهاد قدیمی، رئیس 
امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند 
غیرعامل منطقه 8 عملیات انتقال گاز، ضمن با 
اهمیت خواندن موارد مرتبط با پدافند غیر عامل 
بر لزوم ارائه پیشنهادات و اقدامات الزم جهت 
پیشگیری و آمادگی هرچه بیشتر کارکنان جهت 
مقابله با بحران تاکید نمود. وی اجرای طرح های 

پدافند غیرعامل را زمینه حفظ سالمتی وکاهش 
آسیب پذیری نیروی انسانی دانست و افزود: با 
رعایت اصول پدافند غیرعامل و اجرای طرح های 
مربوط می توان ضمن کاهش خسارات اولیه از 
بروز خسارات و صدمات بعدی جلوگیری نموده 
یا تاثیر آنها را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

قدیمی ضمن تشکر از کلیه واحدهای ذیربط 
بر رفع موانع و تقویت نقاط قوت تاکید کرد و 
گفت: انشاء اهلل بایستی تمام تالش خود را در 
تولید پایدار گاز و خدمت رسانی به کار گیریم 
از  اول  وهله  در  کارها  در  ایمنی  رعایت  با  و 
بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود و از عواقب 
و خسارت احتمالی بکاهیم. بنابراین گزارش، 
جمله  از  موضوعاتی  محوریت  با  نشست  این 
بررسی وضعیت موجود و اقدامات انجام شده 
در این زمینه، مدیریت بحران و مقابله با شرایط 
اضطراری، بررسی مشکالت و موانع موجود در 
استقرار نظام مدیریت بحران در شرکت های 
تابعه، بهره برداری و مناطق عملیاتی و همچنین 
بررسی و بازنگری روش اجرایی مدیریت واکنش 

در شرایط اضطراری برگزار شد.

با هدف ایجاد تدابیر الزم

مدیریت بحران شرکت های معین منطقه 8 عملیات گاز گردهم آمدند

مدیرعامل  رشت- خبرنگار فرصت امروز- 
ارزیابی  با  گیالن  شهری  آبفای  شرکت 
دولت  در  شرکت  این  عملکرد  شاخص های 
توزیع  شبکه  بازسازی  برنامه  تحقق  یازدهم، 
کاظم  نمود.  اعالم  100درصد  را  استان  آب 
لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آبفای شهری گیالن با اعالم خبر تحقق 100 
درصدی برنامه بازسازی شبکه توزیع آب استان 
اظهار داشت: بازسازی شبکه توزیع آب استان در 
ابتدای دولت یازدهم حدود 48 درصد بود که 
پایان سال 93 این برنامه 100درصد تحقق یافت. 

وی با اشاره به متوسط تولید آب در یک متر خط 
انتقال افزود: متوسط تولید آب در یک متر خط 
انتقال در ابتدای سال 92، 179 مترمکعب بوده 
که تا پایان سال 93 به بیش از 211 مترمکعب 
افزایش یافت و در نتیجه متوسط سرانه تولید 
آب از 221 لیتر به 224.2 لیتر در شبانه روز 
رسید. مهندس لطفی متوسط حوادث مشترکین 
در انشعابات آب را 31 هزار فقره اعالم نمود که 
و  تدبیر  به کار دولت  ابتدای شروع  به  نسبت 
امید 6 هزار فقره کاهش داشت و همچنین به 
منظور بهره وری شبکه توزیع، تراکم انشعاب در 

هر کیلومتر از 80 فقره به 85.8 فقره افزایش 
آبفای گیالن جمعیت تحت  یافت. مدیرعامل 
پوشش آب شهری در گیالن را 99.86درصد 
فشار  تأمین  منظور  به  گفت:  و  کرد  عنوان 
مناسب آب حجم مخازن در مدار از 747 لیتر 
در ابتدای دولت یازدهم به 962.5 لیتر افزایش 
یافت و 68درصد جمعیت استان نیز از خدمات 
دفع بهداشتی فاضالب برخوردار می باشند. وی 
همچنین افزایش پرداخت غیرحضوری قبوض از 
35درصد به 79درصد، کاهش آب بدون درآمد 
به 21.1درصد بهره وری انرژی از 40درصد به 

54 درصد را از دیگر دستاوردهای این شرکت 
در دولت یازدهم برشمرد و افزود: سرانه آموزش 
تخصصی کارکنان نیز از 10.1 ساعت نفر به 34 

ساعت نفر در سال رسید.

معارفه  و  تودیع  جلسه  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
سرپرست مهندسي ساختار و بهره وري شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب با حضور مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره ، 
ستادي  مدیران  از  و جمعي  تابع  هاي  عامل شرکت  مدیران 
این شرکت  عامل  پور، مدیر  عالي  بیژن  برگزار شد. مهندس 
از زحمات و تالش هاي حسن غالم نژاد در مدت تصدي این 
مسئولیت قدرداني و فرهاد فروتن را به عنوان سرپرست جدید 
مهندسي ساختار و بهره وري معرفي کرد. وي با بیان این که 

هر دو نفر از افراد باسابقه و متخصص هستند، اظهار داشت: 
جابجایي مسئوالن و سرپرستان به لحاظ ارتقاء و تعالي سازمان 
و بهره گیري از توان و ظرفیت افراد در بخش هاي مختلف به 
منظور بهره وري بیشتر در سازمان صورت مي پذیرد که این 
مهندسي  سابق  رئیس  جلسه،  این  است.در  رایج  امري  خود 
ساختار و بهره وري  مناطق نفت خیز جنوب گزارشي از عملکرد 
این اداره در دوره مسئولیت خود بیان کرد و گفت: در چهار 
سال گذشته فعالیتهاي زیادي در خصوص ساماندهي و ارتقاي 

ساختار واحدهاي ستادي ، شرکتهاي فني و تخصصي تابع و 
نژاد  گرفت.غالم  صورت  مسجدسلیمان  برداري  بهره  شرکت 
افزود: ارتقای ساختار شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
نیز در انتظار تشکیل کمیته است و براي ساختار شرکت بهره 
و  مقدماتي طي شده  کارهاي  نیز  کارون  گاز  و  نفت  برداري 
همچنین براي ساختار شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون نیز 
بیش از 90 درصد کارها انجام شده که همه این امور ماحصل 

تالش مستمر و شبانه روزي کارشناسان این امور است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- سفیر عمان در منطقه 
و  بین عمان  و مجاورت جغرافیایی  نزدیکی  آزاد قشم گفت: 
افزایش مراودات در بخش های  جزیره قشم، می تواند باعث 
مختلف از جمله نفت، گاز و گردشگری شود. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، 
سعود بن احمد البردانی در نشست با مدیرعامل و مسئوالن 
ارشد سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: هم اکنون بیش از 
80 درصد مراحل اولیه انتقال نفت 
و گاز از قشم به صحار انجام شده و 
این دروازه بزرگترین معامالت تجاری 

بین منطقه آزاد قشم و صحار است. وی از پایان تحریم های 
جمهوری اسالمی ایران طی 10 روز آینده به عنوان فرصتی 
به منظور افزایش تبادالت تجاری و سیاسی یاد کرد و افزود: 
آغوش باز وزیر امور خارجه ایران از گروه های اقتصادی عمانی 
و برخورد شایسته آنان با سرمایه گذاران، نشان از امکان افزایش 
عمان  است.سفیر  مختلف  تبادالت  و  گذاری  سرمایه  سطح 
در ایران با اذعان به افزایش سطح مراودات سیاسی عمان با 
جمهوری اسالمی در دو سال گذشته، اضافه کرد: امیدواریم سال 
2016، سالی پررونق برای تجار و بخش خصوصی به منظور 
رونق اقتصادی باشد. وی همچنین از سرمایه گذاری 13 میلیارد 

دالری کشورهای خارجی در بندر صحار عمان خبر داد و افزود: 
سرمایه گذاری به منظور افزایش مناطق آزاد تجاری و ایجاد 

زیرساخت های مورد نیاز در این کشور ادامه دارد.

محمد  دکتر  امروز-  گرگان- خبرنگار فرصت 
امور  سازمان  بدني  تربیت  کل  مدیر  پورکیاني، 
که  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان 
به دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان 
استخر  ساخت  حال  در  پروژه  از  بود،  کرده  سفر 

دانشگاه بازدید کرد.
وي همچنین با حضور در دفتر مرکز تندرستي و 

تندرستي  تست  روند  جریان  در  دانشگاه  مشاوره 
دانشجویان  و  علمي  هیأت  اعضاي  دانشجویان، 
نژاد،  نجفي  دکتر  که  بازدید  این  در  گرفت.  قرار 
ریاست دانشگاه و تعدادي از مدیران دانشگاه وي 
در  مرکز  این  سرپرست  مي کردند،  همراهي  را 
خصوص نحوه عملکرد این دفتر و میزان استقبال 
را  توضیحاتي  مرکز  این  خدمات  از  دانشگاهیان 

ارائه کرد.
همراه  به  پورکیاني  دکتر  است:  گفتني  همچنین 
معاون دانشجویي، مدیریت تربیت بدني و جمعي 
محمد  سید  از  دانشگاه  بدني  تربیت  کارکنان  از 
حسین بني هاشم، از پیشکسوتان ورزش دانشگاه 
و رئیس اسبق تربیت بدني با حضور در منزل وي 

و با اهداء لوحي تقدیر کردند.

تحقق 100 درصدی برنامه بازسازی شبکه توزیع آب آبفای شهری گیالن

برگزاري جلسه تودیع و معارفه سرپرست ساختار و بهره وري مناطق نفت خیز جنوب

افزایش مراودات قشم و عمان در حوزه های نفت، گاز و گردشگری

بازدید مدیر کل تربیت بدني سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از پروژه استخر و مرکز تندرستي و مشاوره ورزشي گلستان

اخبار

مدیرعامل آبفاي هرمزگان:
16 پروژه آب و فاضالب تا پایان 
امسال به بهره برداري مي رسد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل آبفاي 
هرمزگان از تکمیل 16 پروژه آب و فاضالب با اعتباري 
بالغ بر دو هزار و200 میلیارد ریال تا پایان سال جاري 
تعداد 41 طرح  امسال  داد. حسین خادمي گفت:  خبر 
بر  بالغ  اعتباري  با  و  فاضالب  و  آب  پروژه  قالب 68  در 
1700 میلیارد ریال در دست اجرا داریم . وي افزود: 35 
طرح آن در قالب 60 پروژه و با اعتبار یک هزار و 100 
میلیارد ریال در بخش آب و 6 طرح نیز در قالب 8 پروژه 
اعتبار 600 میلیارد ریال در بخش فاضالب در حال  با 
اجراست. وي با تاکید بر اینکه؛ عدم تخصیص بخش اعظم 
اعتبارات مصوب از مهم ترین دالیل کندي روند اجراي 
پروژه هاي بخش آبفاست،گفت: از مجموع 1700 میلیارد 
ریال اعتبار مصوب ، فقط 650 میلیارد ریال معادل 38 
درصد اعتبارات تخصیص داده شده است و همچنان در 
انتظار تخصیص 62 درصد اعتبارات باقي مانده هستیم. 
وي تصریح کرد: علیرغم مشکل عدم تخصیص اعتبارات 
کافي، تمامي کارگاه هاي بخش آب و فاضالب در استان 
.به گفته وي چهار طرح مهم فاضالب  فعال بوده است 
شامل طرح فاضالب شهرهاي بندرعباس، میناب، رودان و 
جاسک نیز یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 
که با حمایت دولت و در صورت تخصیص اعتبارات سال 
94 به بهره برداري خواهد رسید. وي افزود: همچنین در 
بخش آب نیز شش پروژه شامل طرح هاي آبرساني جگین 
–جاسک، جگین –بشاگرد، تخت و قلعه قاضي،آبرساني به 
رویدر و تامین آب بستک را در دست اجرا داریم که در 

راستاي رفع تنش کم آبي این شهرها است. 

 شهرداری رباط کریم الگو 
در برنامه ریزی شهری

رباط کریم - خبرنگار فرصت امروز - رییس شورای 
اسالمی شهر رباط کریم از تدوین برنامه پنج ساله توسعه 
راهبردی شهر توسط شهرداری رباط کریم خبر داد و  به 
بیان دیدگاه های خود در این راستا پرداخت . احمد محمد 
حسنی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در مدیریت شهری 
در گفتگویی اظهار داشت : با تالش مدیران شهری تدوین 
برنامه پنج ساله و برنامه ریزی در این راستا به عنوان یکی 
از آیتم های ارزیابی در حال جمع بندی است و مطمئناً در  
در طول اجرای طرح می تواند نقاط قوت و ضعف شناسایی 
و کاستی ها برطرف گردد. وی به تدوین برنامه ریزی در 
بلند مدت تاًکید کرد و اظهار داشت : شاخصه اصلی در 
تدوین این برنامه به گونه ای است که وضعیت های موجود 
زمانی  برنامه  یک  طی  قوت  و  ضعف  نقاط  و  شناسایی 
مشخص می شود .محمد حسنی گفت : ما برای مردم کار 
می کنیم و باید نیازمندی های مردم را شناسایی کنیم و در 
این راستا باید با استفاده از نظرسنجی های مختلف بتوانیم 
اولویت ها را مشخص نمائیم و این امر باعث می شود در 
نهایت نقشه راه را به ما نشان دهد.رییس شورای اسالمی 
شهر رباط کریم ضمن قدردانی از اقدامات مدیریت شهری 
عنوان داشت : شهرداری همانند یک سیستم باز عمل می 
کند و فرصت ها و تهدیدهای بی شماری دارد و تا کنون از 

فرصت ها به خوبی استفاده کرده است.

آمادگی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گیالن برای تامین 

سوخت زمستانی در شرایط اضطراری  
جلسه  اولین  در  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
چراجی،  فردین  اضطراری  شرایط  در  بحران  مدیریت 
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
زمستانی  سوخت  تامین  برای  را  خود  آمادگی  گیالن 
اعالم کرد. به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش 
صبح  جلسه  این  گیالن،  منطقه  نفتي  فرآورده هاي 
انتقال   8 منطقه  میزبانی  به  ماه  دی  پنجم  شنبه  روز 
با  گاز   و  نفت  مناطق شمالی  مدیران  با حضور  و  گاز 
محوریت مدیریت بحران در شرایط اضطراری قطع گاز و 
بررسی تمهیدات و ارائه راهکارهای الزم درجهت تامین 
سوخت زمستانی در محل تاسیسات تقویت فشار گاز 
در شهرستان آستارا تشکیل شد. گفتنی است فردین 
چراجی - مدیر منطقه گیالن - در این نشست با بیان 
جذب بیش از 70 درصد نفت سفید مناطق صعب العبور 
تاکنون،  سال  ابتدای  از  گیالن  استان  کوهستانی  و 
سوخت  برای  الزم  تمهیدات  ارائه  و  سوخت  تامین 
دوم کارخانجات و صنایع، آمادگی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن را برای تامین سوخت 

زمستانی در نیمه دوم سال اعالم کرد.

8 طرح در حوزه امور زیربنایی و 
شهرسازی در شهرهای مختلف 
استان مرکزی، تعیین تکلیف شد

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، مهندس 
و   شهرسازی  و  زیربنایی  امور  کارگروه  دبیر  نصراله نژاد 
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در پایان جلسه 
این کارگروه که به ریاست مهندس فیلی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری مرکزی وبا حضور  جمعی از مدیران 
عضو این کارگروه در مکان سالن جلسات ساختمان شماره 
دو استانداری مرکزی برگزار گردید. با اشاره به این مطلب 
افزود:ششمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی 
راه  کل  اداره  دبیری  به  جاری  سال  در  مرکزی  استان 
وشهرسازی استان مرکزی و با حضور اعضاء جلسه مذکور 
برگزار و در خاتمه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص 
8 طرح مهم در حوزه شهرستان های مختلف این استان 
دبیر  نژاد،  شد.نصراله  تصمیم  اتخاذ  و  تکلیف  تعیین 
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و مدیرکل 
راه وشهرسازی استان مرکزی درخصوص معرفی طرحهای 
مصوب در این کارگروه اظهار داشت:در این جلسه پیرامون 
محدوده  همچنین  و  سنگبری  باب  یک  فعالیت  مجوز 
حفاظتی اطراف آبگرم شهرستان محالت، یک باب کارخانه 
آسفالت و همچنین طرح توسعه کارخانه تولید سولفات 
سدیم در شهرستان زرندیه، طرح احداث یک باب کارگاه 
طرح  اراک،  میقان  مشهد  روستای  حوزه  در  زنی  بلوک 
و  ساوه  شهرستان  در  بتن  تولیدی  شرکت  یک  توسعه 
همچنین طرح احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای توسط 
جمعیت هالل احمر استان بحث و بررسی و تصمیمات 
الزمه اخذ گردید. گفتنی است برابر ضوابط، مصوبات این 
کارگروه در مهلت قانونی جهت طرح در شورای برنامه ریزی 

و توسعه استان مرکزی ارسال می گردد.

حضور شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان گلستان در 

نمایشگاه بین المللی مدیریت 
بحران در سوانح طبیعی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شرکت آب و فاضالب 
روستایی  استان گلستان با حضور در نمایشگاه بین المللی 
ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی که توسط 
سازمان مدیریت بحران کشور از تاریخ 2 لغایت 5 دیماه 
سال جاری در محل ورزشگاه آزادی تهران برگزار گردید 
گذاشت.  نمایش  به  را  خود  توانمندی های  دستاوردها 
ولی ا.. ساور رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان گفت : این 
نمایشگاه با هدف شناخت توانمندیهای سازمانها،دستگاه ها 
و همچنین شرکتها و موسسات فعال در زمینه مدیریت 
به  تا   ، برگزار گردید  از کشور  و خارج  بحران در داخل 
واسطه این نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را در زمینه 
مدیریت بحران و سوانح و بالیای طبیعی در معرض دید 
بازدید کنندگان قرار بدهند.وی افزود :شرکت آبفاراستان 
گلستان به عنوان عضو اصلی شورای هماهنگی مدیریت 
و  داشت  رنگ  پر  نمایشگاه حضوری  این  در  نیز  بحران 
خدمات وتوانمندیهای خود  را در زمینه آبرسانی  در زمان 

بحران به نمایش گذاشت.

گرامیداشت هفته حمل و نقل، 
راهداري و رانندگان

مناسبت   به  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرمانشاه- 
رانندگان«  و  راهداري  »حمل ونقل،  هفته   گرامیداشت 
اداره کل حمل  کارکنان  و  با حضور مسئولین  مراسمي 
اعضاي  و  مدیران  کرمانشاه،  استان  پایانه هاي  و  نقل  و 
انجمن هاي صنفي و جمعي از رانندگان در استان برگزار 
شد. بهمن خسرواني مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي 
استان  کرمانشاه ضمن بیان مطلب فوق افزود: این مراسم 
به مناسبت بزرگداشت روز 26 آذر یادآور حماسه بزرگ 
رانندگان در لبیک گویي به فرمان امام فقید انقالب اسالمي 
در تخلیه بنادر و تجلیل از تالشگران عرصه حمل و نقل در 
محل پایانه بار برگزار شد. مهندس خسرواني تصریح نمود: 
طي برگزاري این مراسم ضمن گرامیداشت و یادآوري این 
حماسه ملي گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط اداره 
کل ارائه شد و نیز از رانندگان نمونه تقدیر و تشکر بعمل 
آمد.وي بیان نمود که به همین مناسبت نیز مراسمي ویژه 
همکاران با حضور خانواده هاي آنها برگزار گردید که ضمن 
تقدیر و تشکر از همکاران برنامه آموزشي نمایشي ویژه 
فرزندان پرسنل اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان 
کرمانشاه و همچنین برنامه طنز سرگرم کننده توسط گروه 
نمایشي اجرا شد و با استقبال حاضرین مواجه شد.مدیر 
کل حمل و نقل و پایانه هاي استان  خاطر نشان کرد که:  
طي مراسمي با حضور مسئولین و کارکنان اداره کل حمل 
و نقل و پایانه هاي استان، اداره دارایي و اعضاي انجمن 
صنفي از شرکت هاي حمل و نقل کاالي استان تجلیل 
بعمل آمد و سه شرکت حمل و نقل کاال به عنوان شرکت 

نمونه انتخاب و معرفي شد.

بازدید مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای از امور بهره برداری 

ناحیه شرق اهواز 
 اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت برق 
منطقه  ای خوزستان و هیات همراه در سفر یک روزه از امور 
بهره برداری انتقال نیرو ناحیه شرق اهواز بازدید و درجریان  
فعالیت های این ناحیه قرار گرفت. محمود جانقربان در این 
سفر از پست های برق اهواز یک ، اهواز دو، اهوازجنوبی 
و خرما درامور بهره برداری ناحیه شرق اهواز بازدید کرد، 
سپس درجریان مسایل موجود درپست های برق یاد شده 
بهبود  و  رسیدگی  راجهت  الزم  دستورات  و  گرفته  قرار 
وضعیت بهره برداری آنها صادر کرد. وی درادامه پس ازاین 
بازدیدها در نشست مشترک درساختمان امور بهره برداری 
ناحیه شرق اهواز به بررسی وضعیت شبکه برق انتقال و فوق 
توزیع درمنطقه پرداخت و گفت : ضمن قدردانی از کارهای 
انجام شده در تامین برق مشترکان تاکنون در این انتظارمی 
رود همچون گذشته مسووالن وکارکنان با همکاری، همدلی 
در راستای کاهش حوادث و انرژی توزیع نشده  و نیزپیگیری 
کارهای باقی مانده جهت آمادگی خدمت رسانی مطمئن 
وپایداردرتابستان سال 1395 همه سعی وتوان خود را به کار 
گیرند. دراین جلسه امیرزبیدی، مدیرامور بهره برداری ناحیه 
شرق اهوازنیز گزارشی از اقدامات انجام گرفته دراین ناحیه 
ارایه داد  و باسپاس از همیاری وهمکاری سایر واحدها برای 
تجهیزات  وتعویض  سازی  بهینه   ، موجود  بهبودوضعیت 
ناحیه جهت  این  برق  از  پست های  فرسوده درتعدادی 
آمادگی در تابستان سال 95راضروری دانست و سپس به 
انگیزشی وآموزشی  ، رفاهی،  ازنیازمندیهای مالی  بخشی 
کارکنان این ناحیه بهره برداری اشاره کرد. در ادامه تعدادی 
بیان  به  اهواز  شرق  ناحیه  بهره برداری  امور  ازکارکنان 
دیدگاهها و نیازهای خویش شامل مرخصی، نوبت کاری،  
بیمه درمان و نوع قراردادآن پرداختند که پس از دریافت 
پاسخ ها از سوی مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت ، مقرر 
شد بقیه پرسش ها ارسال تا در اسرع وقت پاسخ داده شوند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد مطرح کرد

تسریع در اجرای عملیات 
پروژه های مهم آب، خاک و شیالت 

در کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان جهاد 
اینکه در حال  بیان  با  بویراحمد  و  کشاورزی کهگیلویه 
تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی در استان هستیم، 
و  خاک  آب،  مهم  پروژه های  عملیات  اجرای  در  گفت: 
شیالت در کهگیلویه و بویراحمد سرعت عمل به خرج 
می دهیم.جعفر گوهرگانی اظهار کرد: با همه توان در حال 
پیگیری به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام کشاورزی 
جهاد  سازمان  هستیم.رئیس  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
کشاورزی استان بیان کرد: استان ما از نظر ظرفیت های 
کشاورزی مانند آب و خاک یکی از مستعدترین استان های 
کشور به شمار می رود که الزم است زیرساخت های الزم را 
برای به فعالیت درآوردن ظرفیت ها ایجاد کنیم.گوهرگانی 
گفت: در سال های گذشته کارهای بزرگی برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام کشاورزی استان صورت گرفت، چراکه 
از سالیان قبل و از 15 سال گذشته طرح های کشاورزی 
نیمه تمام زیادی داشتیم و مردم و کشاورزان چشم انتظار 
تکمیل آن ها بودند.وی از طرح های نیمه تمام پمپاژهای 
نیمه تمام  طرح های  مهم ترین  عنوان  به  کشاورزی 
کشاورزی استان در طول 15 سال اخیر یاد کرد و گفت: 
بیشتر این طرح ها را تکمیل کردیم.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان تصریح کرد: طرح ها و پروژه هایی مانند 
غورک، دیل، آرو، ابلش، رودشتی و دیگر طرح های پمپاژ 
آب از جمله توقعاتی بود که کشاورزان استان در تکمیل 
آن از سوی دولت و جهاد کشاورزی داشتند.گوهرگانی در 
بخش دیگری از اظهارات خود افزود: اکنون هم تعدادی 
طرح در زمینه شیالت و آب و خاک داریم که برای تکمیل 
آن ها سرعت عمل به خرج می دهیم.وی یکی از مشکالت 
عمده بر سر راه طرح های کشاورزی را تخصیص های پایین 
عنوان کرد و گفت: وقتی تخصیص ها گاه تا 30 درصد 

است کارها با مشکل مواجه می شود. 

اخبار

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- با تالش شرکت گاز استان 
انتقال گاز ، همایشی مشترک  بوشهر و منطقه 10 عملیات 
تحت عنوان HSE پیمانکاران در سالن آمفی تئاتر شرکت گاز 
 HSE استان بوشهر برگزار گردید.در مراسم مذکور که رئیس
شرکت ملی گاز ایران ، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر ، 
مدیر منطقه 10 عملیات  انتقال گاز و نیز بسیاری از پیمانکاران 
پروژه های گازرسانی استان حضور داشتند ، موضوعات متعددی 
پیرامون مسائل ایمنی پروژه های پیمانکاری مطرح گردید.در 
ابتدای این مراسم مستندی آموزشی با موضوع بروز پیشامدهای 
ناگواردر اثر بی توجهی به نکات ایمنی در پروژه های گازرسانی 
و بهره گیری و تجربه اندوزی از این اشتباهات جهت جلوگیری 
از تکرار در سایر پروژه ها  پخش گردید که مورد توجه حاضرین 
قرار گرفت.در ادامه مراسم، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر 
به ایراد سخن پرداخته و ضمن توضیحاتی در خصوص عملکرد 
این شرکت ، در ارتباط  با رعایت نکات ایمنی در طرح های 
گازرسانی مطالبی را عنوان نمودند.مهندس حسینی در همین 
التزام به استاندارهای HSE در  با اشاره به اهمیت  خصوص 
یادآور شد: یک سیستم مدیریت HSE در  اجرای پروژه ها 

محیط های صنعتی زمانی می تواند به طور موثر اجرا و به اهداف 
از بروز حوادث، کاهش  یابد که سبب جلوگیری  خود دست 
خسارات مالی و صدمات جانی، حفظ منابع و محیط زیست 
بیان داشت: در  ادامه  ایشان در  بازده کاری گردد.  افزایش  و 
همین ارتباط با تمام توان در راستای رعایت قوانین ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست در اجرای پروژه های گازرسانی استان 
بوشهر تالش می نماییم. وی همچنین با اشاره به حجم باالی 

فعالیت های گازرسانی در استان به ویژه گازرسانی به بخش 
تبصره 2 قانون بودجه  اعظمی از روستاها در قالب بند "ق" 
به  گازرسانی  در    HSEمقررات مطلوب  رعایت   : شد  یادور 
به آن  با جدیت  اولویت های مهمی است که  از  این مناطق 
اهتمام می ورزیم.در ادامه این مراسم رئیس HSE شرکت ملی 
از تالش های صورت گرفته جهت  با قدردانی  نیز  ایران  گاز 
برگزاری این همایش اظهار داشت: جای خوشحالی است که 
طی این همایش دو مجموعه شرکت گاز استان و منطقه 10 
عملیات انتقال گاز گرد هم آمده و به طور مشترک جهت تببین 
اهمیت استانداردهای ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تالش 
می نمایند.مهندس یوسفی پور در ادامه با نمایش تصاویری 
مستند از پیشامدهای ناگوار در اجرای پروژه های  گازرسانی 
از  بی توجهی به  بر لزوم رعایت قوانین HSE و نیز پرهیز 
نکات ایمنی توسط پیمانکاران تاکید و وضعیت استان بوشهردر 
این خصوص را مطلوب ارزیابی نمود.ایشان همچنین در بحث 
از  بیشتر  فرهنگ سازی هرچه  حوادث مشترکین  خواستار 
طریق  برقراری تعامالت روز افزون  با سازمان های صدا و سیما 

و نظام مهندسی ساختمان شد.

توسط شرکت گاز استان بوشهر و منطقه 10 عملیات انتقال گاز

برگزاری همایش مشترک HSE پیمانکاران 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- نخستین 
استان  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  پروژه 
اصفهان با عنوان " هزارچشمه" پس از امضای 
گردشگری  شرکت  دو  بین  ای  هسته  برجام 
الماس و کنسرسیوم مهندسی و سرمایه گذاری 
رییس  حضور  با  جنوبی  کره   Kunhowa
عبدالوهاب  رسید. سید  امضا  به  اصفهان  اتاق 
سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان 
و رئیس خانه و صنعت و معدن ایران در حاشیه 
امضای این قرارداد گفت: استان اصفهان همواره 
خارجی  گذاران  سرمایه  برای  جذابیت  دارای 
جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف از 
جمله گردشگری، صنعت و خدمات بوده است. 
وی از آمادگی برای همکاری بخش های دولتی و 
خصوصی استان اصفهان از این پروژه گردشگری 

خبر داد و گفت: استاندار اصفهان به عنوان مدیر 
استان و سایر سازمان های دولتی تمام توان خود 
را برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه گردشگری 
به کار خواهد بست و طرف کره ای می تواند 
نسبت به سرمایه گذاری خود اطمینان خاطر 
قانون جذب سرمایه  آبادی  باشد.سهل  داشته 
گذاری خارجی در ایران را یکی از قوانین مترقی 
دانست و گفت: اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه 
گذاری خارجی و تسهیل در امور سرمایه گذاران 
کمیته ویژه در کمیسیون حمایت از تامین مالی، 
ایجاد  سرمایه گذاری و توسعه روابط خارجی 
شرکت  مقام  قائم  هو«  جای  است.»لی  کرده 
مهندسی Kunhowa و نماینده کنسرسیوم 
مهندسی و سرمایه گذاری برای پروژه الماس با 
ابراز عالقه از حضور خود و کلیه همکارانش در 
ایران، تمایل خود را برای گسترش فعالیت ها 
و سرمایه گذاری در طرح های مختلف استان 
اصفهان اعالم داشت.»حداد« مدیر منطقه ای 
گروه سرمایه گذاری Kunhowa کره جنوبی 
بزرگ  پروژه  و  قرارداد  این  امضای  حاشیه  در 
هزارچشمه گفت: این پروژه نخستین سرمایه 
و  است  ایران  در   Kunhowa گروه  گذاری 

امیدواریم که در کنار این پروژه بتوانیم در سایر 
پروژه های بزرگ عمرانی سرمایه گذاری داشته 
باشیم.وی افزود: گروه های مختلف و متعدد از 
کره جنوبی به ایران سفر کردند و شرایط سرمایه 
گذاری در پروژه های عمرانی و صنعتی را مورد 
بررسی قرار دادند ولی Kunhowa با استفاده 
از مطالعات انجام شده و اطالعات ارایه شده پروژه 
هزار چشمه از سوی شرکت الماس و تحقیق و 
گذاری  سرمایه  خواستار  کارشناسان،  بررسی 
مستقیم در آن شد.وی با اشاره به توانمندی 
این شرکت در سرمایه گذاری و اجرای پروژه 
آماده   Kunhowa گفت:  فرودگاهی  های  
توسعه  های  در طرح  گذاری  سرمایه  بررسی 
توانسته  این شرکت  و  اصفهان است  فرودگاه 
فرودگاه کالن شهر اینچئون از شهر های بزرگ 
و از بنادر مهم کشور کره جنوبی را توسعه دهد، 
فرودگاه اینچئون بزرگترین فرودگاه کره جنوبی 
سرمایه گذاری  گروه  ای   منطقه  است.مدیر 
Kunhowa انجام پروژه های مترو و قطارهای 
عالقه  مورد  های  زمینه  از  یکی  را  زیرزمینی 
مندی این گروه برشمرد و گفت: مگا پروژه هزار 
چشمه می تواند نخستین تجربه موفقیت آمیز 

همکاری بین Kunhowa و استان اصفهان 
باشد که پروژه های کالن عمرانی را به دنبال 
داشته باشد. »علی کرباسی زاده« مدیر شرکت 
الماس و بنیانگذار گروه صنعتی چیکا بین الملل 
گفت:  چشمه  هزار  بزرگ  پروژه  خصوص  در 
این شرکت با بهره گیری از 12 تیم مطالعات 
و مشاورین داخلی و بین المللی کلیه مطالعات 
جامع اعم از  محیطی با مقیاس یک پانصدم 
زمین  شناسی،  خاک  برداری،  نقشه  شامل 
شناسی، هواشناسی، اقلیم، منابع آب، پوشش 
محیطی،  زیست  ارزیابی  همچنین  و  گیاهی 
مطالعات شهرسازی، ارزیابی و پیوست فرهنگی 
با بهره مندی از بیش از 70 نفر از متخصصین 
باالترین  در  خارجی  و  داخلی  کارشناسان  و 
کیفیت و استاندارد های جهانی، مطالعات این 
پروژه را انجام داده است بعالوه طی سه سال 
گذشته کلیه مجوز ها و مصوبات الزم استانی در 
خصوص این مگا پروژه را تا مصوبه شورای عالی 
امور زیر بنائی استان انجام داده است. و در حال 
حاضر آخرین مرحله از مصوبات قانونی در سطح 
عملی یعنی مصوبه شورای عالی شهرسازی می 

باشد. 

با مشارکت اتاق بازرگانی اصفهان رقم خورد:

جذب سرمایه گذاری خارجی برای پروژه »گردشگری هزارچشمه« سمیرم

بازگشت هم به سوی اوست 
کارمند بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 

)مرحوم گل محمد عابدی(
سرکار خانم عابدی درگذشت پدر گرامیتان را ازصمیم قلب تسلیت 

عرض نموده و برای آن مرحوم شادی روح و آرامش از 
خداوند منان خواستاریم. مارا هم در غم خود شریک بدانید.

سرپرستی قزوین- حیدری 

تسلیت
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