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نخستین شهر آپارتمان نشین 
جهان در ایران

شـگفت انگیزترین پدیـده آبی دنیا، 
چالـه آبی در کشـور کوچک بلیز از 
کشورهای آمریکای مرکزی است که 
لقـب عمیق ترین دریـای دنیا را به 

دریاچه بلیز داده اسـت. حفره ای با عمق 125متر که عمر آن 
به 65هزار سال قبل، یعنی اواخر عصر یخبندان می رسد.

عجیب ترین ویژگی این چاله آبی شکل منظم آن است که یک 
دایره کامل و بدون نقص را با قطر 300متر به شما نشان 

می دهد. یک دایره فیروزه ای شفاف که بسیاری ...

هر چند ما ایرانی ها به مهمان نوازی 
شـهره ایم و معتقدیم مهمان حبیب 
خداسـت، اما انصافا چند بار شـده 

کـه دل تان می خواسـته با تیـر و کمان فامیـل دور را که در 
هفتـه دوم اقامتش روی مبل لـم داده و کنترل تلویزیون را 
در دست گرفته، نشانه بروید؟ می شود یک مهمان خوب بود 
تا میزبان از اینکه شـما مهمانش هسـتید خوشحال باشد و 

به شـما احترام بگذارد و رابطه خوب تان را با یکدیگر 
حفظ کنید. اما چطور؟ 

شگفت انگیزترین پدیده آبی 
دنیا در بلیز

وقتی مهمان 
شهر دیگری می شوید
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می خواهیم به آباده برویم. شهرستانی در 
شمالی ترین نقطه استان فارس. شهری که 
تاریخ بزرگ��ی دارد و دیدنش صفایی دارد. 
این شهرس��تان از ش��مال غرب به اس��تان 

اصفهان، از جنوب به صفاش��هر و از ش��رق 
به استان یزد متصل است. جمعیت کل این 
شهرس��تان طبق سرش��ماری سال ۱۳۹۱، 
برابر با ۹۸۱۸۸ نفر بوده  اس��ت. نکته جالب 

توجه در مورد شهرستان تاریخی آباده این 
اس��ت که این ش��هر در ی��ک روز و به طور 
همزمان با ش��هر یزد تبدیل به شهرس��تان 
ش��ده است. براس��اس مطالعات انجام شده 

نخس��تین شهر آپارتمان نش��ین جهان در 
آباده بنا شده اس��ت. اما عکس های گرفته 
ش��ده از ای��ن منطق��ه از بناهای��ی که جز 
چن��د طبقه نصف و نیمه چی��زی از آن به 

جای نمانده اس��ت و هر روز به مرگ کامل 
نزدیک تر می شوند، خبر می دهند. 

ویژگی های تاریخی 
ب��ه اس��تناد کاوش های باستان شناس��ی 

نخستین شهر آپارتمان نشین جهان در ایران
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پیش��ینه س��کونت در محدوده فعلی شهرس��تان آباده 
ب��ه هزاره اول قبل از میالد برمی گ��ردد. قطعا در دوره 
صفوی��ه و ابتدای حکوم��ت زندیه همزم��ان با حضور 
ش��اه اسماعیل سوم ش��هر آباده در مس��یر جدیدی از 
پیدایش ویژگی های شهرنشینی قرار گرفته و نخستین 
ساخت و سازها با جلوه گاه های یک شهر شرقی در آباده 
ایجاد ش��د. زبان مردم این شهرس��تان عموما فارس��ی 
اس��ت. گروه های کرد چادرنش��ین در دوره هخامنشی، 
نخستین کس��انی بودند که در دشت حدفاصل آباده و 
اصفهان اس��کان یافتند. آثار باستانی بر جای مانده، هم 
چون قلعه باس��تانی ایزدخواس��ت و قصر بهرام گور در 
س��ورمق، ش��واهدی از وجود فرهن��گ و تمدن در این 

گستره جغرافیا است. 

دیدنی ها و آثار تاریخی 
تیمچه صرافیان

این بنا در بازار کهنه شهر آباده قرار دارد که در حدود 
۱۲۰ سال پیش به دست رضا یزدی ساخته شده  است. 
در ورودی آن از جنس چوب و به طرز زیبایی س��اخته 
شده است، دو کوبه روی آن قرار داشته که کوبه سمت 
چپ مخصوص آقایان وکوبه س��مت راس��ت مخصوص 
خانم ها بوده  اس��ت. حوض سنگی بسیار زیبایی هم به 
ابعاد سه در چهار متر در وسط حیاط است. در حجره ها 
هم به صورت کش��ویی به طرف باال و پایین باز و بسته 
می شود و س��قف آنها به وس��یله چوب های حاشیه دار 
زیبایی پوش��یده ش��ده و کف آنها با خشت های آجری 
مربع شکل فرش شده  اس��ت. نامگذاری این تیمچه به 
نام صرافیان طبق ش��نیده ها به این علت بوده که چون 
دو برادر از تجار متمول و سرش��ناس بوده اند، درضمن 
در شناس��ایی پول های خارجی ح��اذق بوده اند به آنها 
لق��ب صراف داده اند و صرافیان فامیل آنها ش��ده و این 

تیمچه نیز به همین نام باقی  مانده  است. 
چاپارخانه 40 زرعی 

 ای��ن بنا در روس��تای 4۰ زرعی آباده ق��رار دارد که 

در گذش��ته چاپارها )نامه رس��ان( اس��ب های خود را 
در فواص��ل معین، با اس��ب های تازه نف��س که در این 

چاپارخانه بوده عوض می کرده اند. 

 سد ساسانی ایزدخواست 
 این س��د، به دلیل قدمت زیاد، مش��هور به نخستین 
س��د قوسی جهان اس��ت که در دوره ساس��انیان روی 

رودخانه ایزدخواست ساخته شده بود. 
قصر بهرام گور سورمق 

تل خاکی بسیار بزرگی به ارتفاع حدود ۹کیلومتر 
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وج��ود دارد ک��ه برطبق مناب��ع و متون 
تاریخی این تل مش��هور و منسوب به یکی 
از قصره��ای بهرام گور از پادش��اهان دوره 

ساسانی است. 
کاله فرنگی فیروزی 

در روستای فیروزی، از توابع آباده بن��ای 
قاجاری���ه  از دوره  تاریخ����ی دیگ����ری 
مش�اهده می شود که نقشه آن هشت ضلعی 
اس��ت و هم اکن��ون این عمارت مس��کونی 

است. 
آرامگاه خواجه عکاشه 

 این عمارت، بر فراز کوه مش��هور به کوه 
خواجه در س��مت ش��مال ش��هر آباده قرار 
دارد. از دیگر آثار موجود در آباده، می توان 
به بنای ش��اه اسماعیل )مدرسه فردوسی(، 
چند خانه قدیمی، تکیه، مسجد جامع آباده 

و باغ محمدعلی خان اشاره کرد. 
تل شاه نشین

از جمل��ه آثار یاد بود باقی مانده از ش��اه 
اس��ماعیل در آباده، تل ش��اه  نشین است. 
در س��طح این تپ��ه چهار ن��وع حجاری به 
ش��کل های مختلف از جمله لگ��ن، بادیه، 
تخ��ت و غی��ره انجام ش��ده و هی��چ گونه 
کتیبه ای در آن وجود ندارد. گویش درست 
)تَلل( اس��ت که به معنی تپه اس��ت. چون 
عم��ارت روی بلندی تل س��اخته ش��ده به 
همین دلیل نام تل ش��اهی گرفته اس��ت. 
طول این تپه ح��دود ۲۰۰متر و ارتفاع آن 
حد اکثر هش��ت متر اس��ت. نوع آن سنگی 
و حالت فس��یل بس��یار زیبایی از صدف در 

سنگ  های آن وجود دارد. 
آب و هوا

آب و ه��وای منطق��ه را می ت��وان تحت 
تاثی��ر مرتفع بودن منطق��ه و قرار نگرفتن 

در پیشکوه های داخلی زاگرس و همچنین 
عدم وج��ود کوه های بلند و مرتفع و دوری 
از بادهای ب��اران آور غرب��ی، از نمونه های 
آب وه��وای نیمه کوهس��تانی دس��ته بندی 
ک��رد. میانگین بارندگی س��االنه آن حدود 
۱۲۰میلیمت��ر و می��زان بارش س��االنه آن 
ح��دود ۲۰۰میلیمتر اس��ت ک��ه در ردیف 
نواحی خش��ک کش��ور جای می گیرد. این 
شهرس��تان جزو مناطق سردسیر است و از 
مناطق نیمه خش��ک استان فارس به شمار 

می رود و زمس��تانی سرد و تابستانی خنک 
و خشک دارد. 

دین، زبان و نژاد
همه س��اکنان شهرس��تان آباده و نواحی 
پیرام��ون آن در زم��ان صفوی��ه به مذهب 
تش��یع گرویدند. هم اکنون تمامی ساکنان 
این ش��هر ش��یعه ۱۲ امامی هس��تند. زبان 
مردم آباده، فارس��ی )شکس��ته( اس��ت که 
همانن��دی بس��یاری به زبان ک��ردی دارد 
)کرده��ای چادرنش��ین در اینج��ا س��اکن 

بودن��د( و در بعضی از بخش ه��ای اطراف 
آن طوایفی از اعراب و ایل قش��قایی ساکن 

هستند که گویش ترکی دارند. 
پوشش گیاهی و نمونه جانوری

ب��ا توجه به آب و هوای منطقه پوش��ش 
گیاه��ی ای��ن شهرس��تان از ن��وع اس��تپ 
کوهپایه ای یا نیمه بیابانی است که پوشیده 
از انواع بوته های نواحی اس��تپی اس��ت. در 
کوهپایه ه��ای جنوب��ی گل ه��ای رنگارنگ 
به��اری و گیاهان داروی��ی در میان بوته ها 

دیده می شود، این پوشش گیاهی در کشور 
به نس��بت نواحی بیابانی و نواحی مرطوب 
در ردیف مراتع متوس��ط قرار دارد. به علت 
اوضاع طبیعی حاکم بر منطقه و صیدهای 
بی روی��ه در گذش��ته حیات وحش آن فقیر 
ش��ده  اس��ت، در دش��ت حیوانات��ی مانند 
خرگ��وش، روباه و کفتار بیش از بقیه دیده 
می ش��وند. گونه های گیاهی غالب منطقه، 
شامل کاله میر حس��ن، بنه و بادام کوهی، 
درمن��ه، گ��ون و در فصول مناس��ب انواع 
گیاهان یک ساله مانند تیره گندمیان، تیره 
آالله، و شقایق در این منطقه رشد می کنند 
از دیگر گونه ه��ا می توان به قیچ، ال کتوکا، 

خارشتر اشاره کرد. 
معادن

معدن بزرگ خاک نس��وز از معادن نادر 
این م��اده در خاورمیانه به ش��مار می رود. 
همچنی��ن معادن زیادی از انواع س��نگ ها 
مانند س��نگ س��فید، معدن گچ در حومه 
آباده، معدن گل چینی در ۹کیلومتری آباده 

و معدن بزرگ کبالت است. 
فرهنگ

تا پیش از تش��کیالت آموزش و پرورش 
به ش��یوه جدید و تاس��یس مدارس نوین، 
تعلی��م و تعل��م در مکت��ب خانه ها صورت 
می گرفت. از اشخاصی که در زمان گذشته 
مکتب خانه تش��کیل داده بودند نخستین 
مکت��ب دار آباده، مرح��وم عباس ادیب بود. 
همین مکتب داران بعدها به هنگام تاسیس 
م��دارس به س��بک آن زم��ان، نقش معلم 
را بر عهده داش��ته اند. تاس��یس نخس��تین 
آموزشگاه دولتی فارس در آباده بوده است. 

کوه ها و رودخانه ها
کوه های آب��اده دنباله کوه ه��ای زاگرس 
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هستند که از جنوب باختری کوه دنا شروع 
می ش��ود و مهم ترین رش��ته آن بایار و قله 
مع��روف آن )بل( ب��ه ارتف��اع ۳۰4۰ متر 
اس��ت. بین دنا و آباده، رشته های مرتفعی 

از کوه های گیلویه قرار دارد. 
حیات وحش 

گونه های��ی از قبی��ل ق��وچ و میش، کل 
و ب��ز، آهو، خرگوش، تش��ی، گرگ، کفتار، 
پلنگ، روباه و نیز پرندگانی از جمله کبک، 
قمری، هدهد، تیهو، بلدرچین، باقرقره و از 
پرندگان شکاری سارگپه و دلیجه همچنین 
از خزندگان انواع مارها، سوسمارها و الک 

پشت را می توان ذکر کرد. 
چشمه ها

اس��تفاده  م��ورد  ک��ه  چش��مه هایی 
حیات وحش دش��ت زی، به خصوص آهوی 
ش��مال فارس، قرار می گیرند. )چاه سفید 
باال، چاه س��فید پایین و چشمه صفی خانی 
واق��ع در تپ��ه ماهورهای امیرآباد اس��ت.( 
چش��مه های کوهستانی شامل: چشمه بید 
هاشم، چش��مه س��یاه چوغی، چشمه بید 

سوخته را می توان نام برد. 
منطقه دیدنی باغمورت 

منطق��ه باغمورت در ش��مال دهس��تان 
خسروشیرین، از توابع شهرستان آباده است. 
منطقه ای فوق العاده زیبا و جذاب با پوشش 
گیاهی زیبا و دلنش��ین که یکی از گیاهان 
زیبای این منطقه الله های واژگون است که 
در این منطقه به وفور یافت می شود. گیاهان 
این منطقه هر کدام مصارف دارویی دارند. 

صنایع دستی
منب��ت کاری آباده ش��هرت جهانی دارد 
جه��ان  موزه ه��ای  در  آن  نمونه ه��ای  و 
به عنوان بهترین اثره��ای هنری نگهداری 

می ش��ود. منبت کاری  ه��ای کاخ مرمر، به 
دس��ت هنرمندان این شهر، همچون استاد 
احمد امامی س��اخته شده  اس��ت. َملِکی و 
گیوه های آباده در نهایت ظرافت، استحکام 
و دقت، تهیه ش��ده و در نوع خود بی مانند 
اس��ت. همچنین قاش��ق های شربت خوری 

که ش��هرت جهان��ی دارد و هی��چ موزه یا 
کلکس��یون چوبی وجود ن��دارد که از این 
قاش��ق ها برای تزیین در آن استفاده نشده 
باش��د. گیوه دوزی، قالی باف��ی، پارچه بافی 
پنب��ه ای، جاجیم بافی و گلی��م بافی نیز در 

شهرستان آباده رواج دارد و مهم است. 

 نقره کاری آباده
در آب��اده صنع��ت نق��ره کاری نی��ز دایر 
بوده، هر چند نس��بت ب��ه صنعت فرش و  
منبت کاری در درجه پایین تری قرار داشته 
با این حال اس��تادان این حرفه در ساخت 
قاش��ق   های نقره ای برای چای و ش��ربت و 

همچنین ساخت قندان موفق بوده اند. 
قالیبافی آباده

فرش ه��ای آباده ی��ا بهت��ر بگوییم قالی 
آب��اده ای، ب��ا اله��ام از نقش��ه های ای��الت 
قش��قایی، افش��اری، لرهای بوانات و حتی 

ایالت کرد بافته می شود. 
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ش��گفت انگیزترین پدی��ده آبی دنیا، چال��ه آبی در 
کشور کوچک بلیز از کشورهای آمریکای مرکزی است 
که لقب عمیق ترین دریای دنیا را به دریاچه بلیز داده 
است. حفره ای با عمق ۱۲5متر که عمر آن به 65هزار 

سال قبل، یعنی اواخر عصر یخبندان می رسد.
عجیب تری��ن ویژگی ای��ن چاله آبی ش��کل منظم 
آن اس��ت که ی��ک دایره کام��ل و بدون نق��ص را با 
قط��ر ۳۰۰متر به ش��ما نش��ان می دهد. ی��ک دایره 
فیروزه ای شفاف که بس��یاری از توریست های دنیا را 
برای تماشای شکل ش��گفت انگیزش به نزدیکی خود 
می کش��اند. اما این تنها دلیل س��فر به کشور کوچک 

بلیز و دریای جالب آن نیست.
برنامه ه��ای غواصی و ش��نا در آب ه��ای عمیق این 
دریاچه مهم ترین دلیلی اس��ت که پای گردش��گران 
ماجراج��و را به بلیز ب��از می کند. آنها این ش��انس را 
دارند که روزانه سه بار در حفره آبی رنگ بلیز شیرجه 
بزنند و به اعماق این دریا س��فر کنند. غواصانی که از 
اعماق چاله آبی بلیز دیدن کرده اند، از وجود غارهای 
تو در توی ش��بکه مانندی خبر داده ان��د که گونه های 
کمی��اب و عجیب و غریبی از آبزی��ان در آنها زندگی 

می کنند.
ای��ن حف��ره آب��ی در کن��ار جنگل های اس��توایی 
و ارتفاع��ات جنوب��ی بلیز، ای��ن کش��ور را تبدیل به 
تفریحی ترین مقصد گردشگری در شمال آمریکا کرده 
اس��ت. بلیز )Belize( در شمالی ترین نقطه آمریکای 
مرکزی و در جنوب کش��ور مکزیک ق��رار دارد و کم 
جمعیت ترین و کوچک ترین کش��ور آمریکای مرکزی 

به شمار می رود. 

شگفت انگیزترین پدیده آبی دنیا در بلیز
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آیا س��فر و رانندگی شما ضروری است؟ اگر ضروری 
اس��ت اطمینان حاصل کنید که شیشه های اتومبیل و 
چراغ های جل��و و عقب )از جمله چراغ های ترمز( تمیز 
و تمام آنها س��الم باش��ند. از نور پایین اس��تفاده کنید 
و در صورت��ی که نمی توانید بیش��تر از ۱۰۰متر مقابل 
خود را ببینید، چراغ های مه شکن خود را روشن کنید. 
چنانچ��ه قصد دارید س��رعت خود را کاه��ش دهید و 
به آرامی از ترمزها اس��تفاده کنید تا با روش��ن ش��دن 
چراغ های ترمز، رانندگانی که پش��ت س��ر شما حرکت 
می کنند از کم ش��دن سرعت ش��ما آگاه شوند. وسایل 
هشداردهنده از قبیل، بوق، فالشر، چراغ های راهنما و 
غیره را بازدید و از س��الم بودن آنها مطمئن شوید. اگر 
مه غلیظ و شدید شد، به آهستگی به منتهی الیه سمت 
راست س��واره رو رفته و توقف کنید و فالشر ماشین را 

به کار بیندازید. 

رانندگی هنگام بارندگی
به یاد داش��ته باش��ید، در روزهای بارانی و برفی باید 
با دقت بیش��تری رانندگی کرد. زیرا س��طح اصطکاک 
چرخ های اتومبیل با آس��فالت سطح سواره رو در چنین 

مواقعی کاهش می یابد.
توصیه می کنیم با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت 
مطمئن رانندگی کنید تا حادثه ای برای شما و دیگران 
پی��ش نیاید. مس��ئله دیگری را یادآور می ش��ویم و آن 
کاهش س��رعت در زمانی اس��ت که عابران��ی در کنار 
خیابان منتظر وس��ایل نقلیه هس��تند و ممکن اس��ت 
حرکت س��ریع ش��ما باعث پاش��یدن آب و گل به آنان 

شود. 
رانندگی در شرایط یخبندان

در ش��رایط یخبندان ضمن خ��ودداری از گردش و 
انح��راف ناگهانی، با س��رعت مطمئن��ه حرکت کنید. 
توجه داش��ته باش��ید حتی در صورت پاش��یده شدن 

نم��ک و ش��ن روی ج��اده، س��طح راه ممکن اس��ت 
لغزنده باش��د. حرکت وس��ایل نقلیه با الس��تیک های 

توصیه هایی برای رانندگی در زمستان

مه غلیظ و شدید
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یخ ش��کن باعث صدمه زدن به خط کش��ی و آسفالت 
خیابان ها می ش��ود. لذا ضروری اس��ت ک��ه به محض 

تغییر در وضعیت فیزیکی خیابان ها نسبت به تعویض 
الستیک های یخ ش��کن اقدام کنید. به همراه داشتن 

زنجیر چرخ و توجه به هشدارهای هواشناسی و پلیس 
را هی��چ گاه فرام��وش نکنی��د. 

رانندگی در فصل سرما
۱- قبل از مسافرت در فصل زمستان حتما یک بار به 
طور آزمایش��ی زنجیر چرخ خودرو را بسته و آچارهای 

مورد نیاز را همراه داشته باشید. 
۲- از س��الم بودن سیس��تم های فنی خ��ودرو به ویژه 
سیستم گرمایی و برف پاک کن ها اطمینان حاصل کنید. 
۳- به همراه داش��تن وس��ایل ایمنی و نقش��ه محل 
همین طور ش��ماره تلفن های مراکز ض��روری می تواند 

رهگشا باشد. 
4- به همراه داش��تن وسایل گرمایی اعم از پتو و. . . 

مقداری آب و آذوقه ضروری است. 
5- داشتن الستیک زاپاس سالم و جک آماده. 

6- هنگام مس��افرت به مناطق سردسیر و کوهستانی 
در خصوص غافلگیر نش��دن در برف و س��رما و نیاز به 
تولی��د گرما می توان از قبل چند آجر بهمنی را در نفت 
مدتی قرار داده و آنها را در فویل نگه دارید چنانچه در 
مکانی نیاز به حرارت داشته باشید، هر کدام حداقل دو 

ساعت خواهند سوخت. 
۷- در ص��ورت نداش��تن چراغ روش��نایی می توان از 
مخلوط تعدادی قند و خاکستر به عنوان شمع روشنایی 

استفاده کرد. 
۸- برای یخ نزدن شیش��ه اتومبیل از چسباندن یک 
تکه مقوا یا روزنامه اس��تفاده شود؛ در صورت یخ زدگی 
شیش��ه نباید از برف پ��اک کن که احتماال الس��تیک 

شیشه شور نیز یخ زده استفاده کرد. 
۹- در صورت��ی ک��ه قف��ل اتومبی��ل یخ زده باش��د 
می توانی��د از حرارت یک کبری��ت یا فندک آب جوش 

یا حرارت دهان استفاده کرد. 
۱۰- نح��وه ترم��ز در زمین ه��ای خی��س و ی��خ زده 

یادگیری و تمرین شود. 
۱۱- توجه به نقاطی که احتماال در اثر بارش سنگین 
ب��رف عالئ��م راهنمای��ی و رانندگی را مس��تور کرده و 
محل های��ی را که احتمال ریزش کوه و س��قوط بهمن 

می رود، مدنظر قرار داد. 
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وارنا پس از س��وفیا و پلوودیو س��ومین شهر 
بزرگ بلغارس��تان اس��ت. این ش��هر بر کرانه 
دریای سیاه در نزدیکی دریاچه وارنا قرار دارد 
و بندر مهمی در بخش ش��رقی بلغارس��تان به 
ش��مار می رود. وارنا از نظر اقتصاد گردشگری، 
نق��ش بس��یار مهمی ب��رای م��ردم منطقه و 
همچنین مردم بلغارستان دارد. اهالی این شهر 
از انواع و اقس��ام ش��گردها برای کسب درآمد 
بهره می برند. از اجاره دادن سایبان و تخت در 
حاشیه س��احل گرفته تا اجاره دادن اتومبیل، 
موتورسیکلت، دوچرخه و اسب های کوتاه قد. 

در بازارچه های اطراف این مناطق س��احلی، 
انواع و اقس��ام جان��وران نظیر طوطی، میمون، 
تمساح و مارهای کوچک و بزرگ موجود است 
تا گردش��گران در ازای پرداخت مبلغی آنها را 
در اختی��ار گرفت��ه و عکس ی��ادگاری بگیرند. 
وارنا یکی از ش��هرهای فعال و در حال توسعه 
بلغارس��تان، دارای جاده ه��ای ارتباطی خوب، 
ه��وای عال��ی، حمل و نق��ل دریای��ی و راه آهن 
اس��ت. این شهر س��ومین مرکز بزرگ صنعتی 
بلغارس��تان اس��ت. همچنین در ام��ر صنعت 
کش��تیرانی، کشتی س��ازی و تعمیرات کشتی 

فعال است. 
وارن��ا یک��ی از قدیمی ترین ش��هرهای اروپا 
اس��ت. فرهنگ های متعدد در ای��ن منطقه به 
ه��م آمیخته ش��ده اند. در حوم��ه وارنا هنگام 
حفاری ه��ای باستان شناس��ی در مکان��ی که 
نامی��ده می ش��ود، قدیمی ترین  نکروپولی��س 

گنجینه ط��الی دنیا مربوط به ه��زاره چهارم 
قبل از میالد را کش��ف کردند. این ش��هر طی 
س��ال های ۱۹4۹ ت��ا ۱۹56 به نام اس��تالین 

نامیده می شد. 
مراکز خرید

یک��ی از بزرگ تری��ن مرکز خری��د در وارنا، 
وارنا مال اس��ت. وارنا مال پاس��اژ بزرگی است 
ک��ه در حدود ۱5۰ فروش��گاه، اق��الم مختلف 
لب��اس، س��وغاتی و ل��وازم الکترونی��ک را در 
خود جای داده اند. ش��ما می توانی��د با بازدید 
از مغازه ه��ای آن خری��د خوبی انج��ام دهید. 
این مرکز خرید دارای فس��ت فود های متنوعی 
در داخل خود اس��ت. عالوه ب��ر آن مغازه های 
کوچ��ک و جالب در بازاره��ای خیابانی وجود 
دارد که ش��ما می توانید لباس، کیف و کفش، 
چرم، صنایع دس��تی و س��وغاتی های خود را از 

آنها تهیه کنید. 
در چش��م انداز شهر وارنا از درون دریا، وارنا 
ساخته ش��ده در طبقات متعددی با ارتفاع ۳ 
تا ۲۰متر جلوه می کند، گویی که از آس��مان 
ب��رون آمده و تا س��احل س��رازیر می ش��ود. 
چش��مه های آب معدنی این شهر را به یکی از 
زیباترین مراکز گردش��گری با شهرتی جهانی 
تبدیل کرده اس��ت. در آب��راه ارتباطی دریا با 
دریاچه وارن��ا، بزرگ ترین س��ازه حمل و نقلی 
ش��به جزیره بال��کان یعنی پل آس��پاروخوف 
ساخته ش��ده اس��ت. مهم ترین مکان دیدنی 
آن کلیس��ای جامع اس��ت که در مرکز ش��هر 

قرار دارد. 
مکان های دیدنی

پارک باغ دریایی که مکان تفریحی با تعدادی 
پالژ، موزه دلفین ها و چندین رستوران است از 
دیگر مکان های دیدنی وارنا اس��ت. بلغاری ها به 
این منطقه مورس کاتو گرادینا و به انگلیس��ی 
س��ی گاردن می گوین��د. همچنی��ن مجتم��ع 
ماس��ه های طالیی، مجموعه ای از مرواریدهای 
آرمی��ده در میان انبوه��ی از تپه های جنگلی و 
ماس��ه های س��فید و آب های زالل، انعکاسی از 
بهشت روی وسیع ترین ساحل شمال وارنا است. 

گلدن سنوز 
گلدن س��نوز اس��تراحت گاهی است مجلل 
و مف��رح برای ک��ودکان و خانواده ها که دارای 
امکانات ورزش��ی، تفریحی و چش��مه های آب 
درمانی اس��ت که بارها جای��زه معروف پرچم 
بین الملل��ی را از محیط زیس��ت دریافت کرده 

است. 
تردد در وارنا

حمل و نق��ل عمومی در این ش��هر مبتنی بر 
تاکس��ی اختصاص��ی، مینی بوس های مس��یر 
ثاب��ت، اتوب��وس، اتوب��وس برقی اس��ت. اکثر 
تاکس��ی ها در وارنا قابل اعتماد هس��تند، اما از 
راننده هایی که در خارج از ایس��تگاه های قطار 
و اتوبوس منتظر مس��افران هس��تند، بر حذر 
باشید. تاکسی های این شهر تماما به رنگ زرد 
بوده و محاسبه نرخ کرایه با استفاده از تاکسی 

متر انجام می گیرد.

سفر به یکی از قدیمی ترین شهرهای اروپا
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هر چند م��ا ایرانی ه��ا ب��ه مهمان نوازی 
شهره ایم و معتقدیم مهمان حبیب خداست، 
اما انصافا چند بار شده که دل تان می خواسته 
با تیر و کمان فامیل دور را که در هفته دوم 
اقامتش روی مبل لم داده و کنترل تلویزیون 
را در دس��ت گرفته، نش��انه بروید؟ می شود 
یک مهمان خوب بود تا میزبان از اینکه شما 
مهمانش هس��تید خوشحال باشد و به شما 
احترام بگذارد و رابطه خوب تان را با یکدیگر 

حفظ کنید. اما چطور؟ 

خودتان را جایی دعوت نکنید
هر چند بس��یاری فک��ر می کنند که اگر 
یک مدت قبل، ش��ما ف��رض کنید یکی دو 
س��اعت قبل، اگر به میزب��ان زنگ بزنند و 
بگویند که می خواهن��د در خانه اش اقامت 
کنند، اشکالی ندارد. دقت کنید که میزبان 
را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار می دهد. 
حت��ی اگر دیدارت��ان با ایش��ان متعارف و 
دوست داش��تنی اس��ت )که کامال ممکن 
اس��ت این طور نباش��د(، میزب��ان از اینکه 
فرصتی ندارد تا مهمان خود را سرگرم کند 
خرس��ند نخواهد بود. چه کسی می خواهد 
در خانه خودش ناتوان از انجام کاری باشد؟ 
حاال بیایید این س��ناریو را تعریف کنیم. 
به دوس��ت ی��ا فامیل م��ان زن��گ بزنیم و 
بگوییم آن اطراف هس��تیم و دوست داریم 
او را ه��م ببینی��م. از برنام��ه زمان��ی خود 

وقتی مهمان شهر دیگری می شوید
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بگویی��م و اینکه می خواهی��م صرفه جویی 
کنیم را هم بیان کنیم. بعد سکوت کنیم و 
اجازه بدهیم او برنامه ای را پیش��نهاد کند. 
حت��ی دورترین و ناصمیمی ترین دوس��ت 
شما هم متوجه نکته موضوع خواهد شد و 
اگر بخواهد می تواند برای چند روز میزبان 
ما باشد. اگر میزبان دوست داشت، خودش 
پیشنهاد می کند زمان اقامت تان را افزایش 
دهید وگرن��ه، زیر بار ش��رمندگی نخواهد 
رف��ت. حتی اگر پیش��نهادی ن��داد که در 
خانه اش بمانید، احتم��اال برای اینکه یکی 
دو وعده مهمانش باش��ید پیشنهاد خواهد 
داد. در ه��ر دو صورت، هم رو نینداخته اید 
و به احتمال قوی، دوس��تی تان را محکم تر 

کرده اید. 
ممکن اس��ت ش��ما در تعطیالت باشید، 
اما احتماال میزبان در تعطیالت نیس��ت. اگر 
بخواهید با یک چمدان پر از لباس آنجا ظاهر 
شوید و تمام خانه را اشغال کنید و تا پاسی 
از ش��ب بیدار باشید و برنامه زندگی او را به 
هم بزنید، یا وسایل خانه اش را جابه جا کنید 
و سر جایشان نگذارید، غذای خاصی را طلب 
کنید و کمکی در تمی��ز کردن خانه نکنید 
و در ی��ک کالم، هر کاری که از دس��ت تان 
برمی آید بکنید تا به قاعده و ش��یوه زندگی 
میزبان احترام نگذارید، در نتیجه اگر فردای 
روز در جمع دوس��تانه تان نبودید، بدانید و 

آگاه باشید که خود کرده را تدبیر نیست. 

میزبان را تنها بگذارید
بهتر اس��ت به یاد داش��ته باشیم میزبان 
م��ا،  در ط��ول روز نی��از دارد س��اعتی را با 
خودش باشد. بنابراین بهتر است بخشی از 
روز را اگر اتاقی برای ت��ان درنظر گرفته اند 

در اتاق ت��ان باش��ید یا یکی دو س��اعت به 
بی��رون بروید زیرا میزبان ش��ما و خودتان 
ب��ه این یکی دو س��اعت نی��از دارید. بودن 

در خان��ه دیگری بدون بردن هدیه نش��ان 
می ده��د ب��رای میزبانی ش��ان ارزش قائل 
نیستید. نیازی نیست هدیه ای که می برید 

گرانقیمت باشد، غذایی خاص یا محصولی 
که مخصوص محل زندگی تان اس��ت، نماد 
فوق العاده ای اس��ت که نشان می دهد شما 

ب��ه میزبانی آنها احت��رام می گذارید و برای 
جب��ران آن مش��تاقید. اگ��ر چنانچه زمان 
اقامت شما طوالنی است. مثال فرض بگیریم 
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بیش از یک یا دو ش��ب به طول می انجامد، 
بهتر اس��ت هدیه  خوبی با خود ببرید. مثال 
از دوس��ت مشترک خود جویا شوید که آیا 
وس��یله یا محصولی اس��ت ک��ه میزبان تان 
به دنبال تهیه آن باش��د؟ اگر چنانچه نگران 
هزین��ه  آن هس��تید، می��زان صرفه جویی 
خ��ود با نرفتن به هتل را محاس��به کنید و 
هنگام رسیدن پیش��نهاد دهید که میزبان 
یک وعده غذایی مهمان شما خواهد بود و 
اینچنین اندیشه ای نه تنها مفید است بلکه 
او را مشتاق می کند پذیرایی بهتری از شما 

داشته باشد. 

تاثیر کمی در زندگی 
میزبان داشته باشید

کاف��ی  زمان��ی  روز در حقیق��ت،  س��ه 
ب��رای ماندن در خانه دیگری اس��ت. افراد 
برنامه ه��ای منظ��م زندگ��ی و مخصوص 
ب��ه خ��ود را دارن��د و حت��ی بهتری��ن و 
محبوب تری��ن مهمان ه��ا ه��م مزاحم این 
برنامه منظم خواهند شد. بهتر است زمان 
مان��دن خ��ود را از پیش ب��ا میزبان مطرح 
و موافقت او را کس��ب کنی��د. اگر مهمان 
خیلی خوبی هس��تید که مث��ال می گوید: 
تا به س��ینما می روی، اجازه بده من برای 
بچه ها پاس��تا درس��ت کنم و مواظب شان 
باش��م. در این صورت میزبان تان از ماندن 
بیشتر شما استقبال خواهد کرد. هر موقع 
احس��اس کردید زم��ان ماندن تان به اتمام 
رسیده، خانه را ترک کنید. حتی اگر پیش 
از زمان توافقی تان گمان کردید ماندن تان 
باعث س��لب آرام��ش آن خانواده اس��ت، 
بهتر اس��ت پیش از آنک��ه تاثیر بزرگ تری 
بر زندگی ش��ان داشته باشید، آنجا را ترک 

کنید. 
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تایلند به س��واحل شنی سفید رنگ زیبا و 
خیره کننده و دریای آبی و ش��فافش مشهور 
اس��ت. با بیش از ۲هزار مایل خط س��احلی 
و ۸۰۰۰ جزی��ره گرمس��یری، تایلند طیف 
گس��ترده ای از سواحل را به گردشگران ارائه 
می دهد. غارهای آرام و دورافتاده از هیاهوی 
ش��هرها و امت��دادی از ش��ن و ماس��ه که با 
حضورگردشگران مشتاق کامل می شوند. در 
اینجا با بهترین سواحل تایلند آشنا می شویم. 

ساحل سایری
اگرچه س��احل س��ایری تنها حدود یک 
مایل طول دارد، ام��ا طوالنی ترین امتداد از 
ش��ن و ماس��ه در جزیره خیره کننده کوتائو 
است. همچنین گاهی اوقات به عنوان جزیره 
الک پش��ت ها به آن اش��اره می شود. ساحل 
س��ایری که در سمت غرب جزیره قراردارد، 
مورد عالقه غواصان است. اگرچه اینجا یک 
منطقه نس��بتا متوسط اس��ت، اما هنوز هم 
دارای تعدادی کافه است. شما می توانید به 
صورت هوایی یا از طریق خدمات کشتیرانی 

به جزیره دوست داشتنی کوتائو بروید. 
هادرین 

س��احل هادرین که در جزیره کوپانگان 
ق��رار دارد، به خاطر س��احل زیبایش دارای 
ش��هرت جهانی است. س��احلی که معموال 
میزبان جمعیت زیاد گردشگرانی است که 
تعطیالت خود را در آن جش��ن می گیرند. 
م��اه کام��ل در س��احل هادری��ن زیبایی 
ویژه ای ایجاد می کند که شب  بیداری های 

سواحل دیدنی تایلند
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س��احلی را برای گردش��گران رقم می زند. 
این گردش��گری های ش��بانه هزاران مسافر 
جوان را از سراس��ر جهان ج��ذب می کند. 
در طول این رویداد های محبوب، س��احل 
به سیس��تم های قوی صوتی مجهز شده و 
مملو از جمعیت اس��ت. اگرچه مهمانی ماه 
کامل محبوب ترین رویداد در منطقه است، 
اما مهمانی ها تقریبا هر ش��ب در سواحل و 
خیابان های هادرین برگزار می شوند و جای 
تعجب نیس��ت که هادری��ن تبدیل به یک 
توقفگاه بسیار محبوب برای مسافران شده 
اس��ت. عالوه بر این، به دلیل اینکه هادرین 
در ش��به جزی��ره ای کم عرض ق��رار دارد، 
مس��افران این مقصد می توانن��د از طلوع و 

غروب آفتاب بر فراز دریا لذت ببرند. 
ساحل المایی 

مس��افرانی که به دنبال محل استراحتی 
آرام و دنج هس��تند، از ساحل المایی لذت 
خواهند برد. این ساحل در سامویی، دومین 
جزی��ره بع��د از پوک��ت قرار دارد. س��احل 
المایی نس��بت به همس��ایه خ��ود چائنگ 
منطقه ای کوچک تر و آرام تر است و شلوغی 
کمتری دارد. ساحل المایی دارای امتدادی 
طوالنی از شن و ماسه سفید است که برای 
استراحت مناسب است. گردشگران در این 
استراحتگاه، تعداد زیادی کافه، رستوران و 

سرگرمی های دیگر پیدا خواهند کرد. 
ساحل هوآهین 

ساحل هوآهین، مدت زمان طوالنی است که 
مقصدی مورد عالقه برای تعطیالت در تایلند 
بوده است. امروزه، این ساحل با طول ۸کیلومتر  
)5مایل( محبوب گردش��گران است. هوآهین 
مق��ری از کاخ کالئی کانگون اس��ت که هنوز 
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هم توس��ط خانواده سلطنتی تایلند 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. بنابراین 
جای تعجب نیست که هوآهین مقصد 
محبوبی برای تعطیالت خانواده های 
ثروتمند و مشهور تایلندی است. عالوه 
بر این، س��احل هوآهین که در بخش 
شمالی شبه جزیره ماالیی قرار دارد، 
مکانی محبوب برای گلف بازان است. 
در ح��ال حاضر، این اقامتگاه بهترین 

زمین های گلف را در تایلند دارد. 
کوننگ یوان

دسترسی به کوننگ یوان کوچک، 
مستلزم س��فری یک روزه از کوتائو 
است، بنابراین ساحل های زیبای آن 
می توانند گاهی اوقات شلوغ باشند. 
اما جزیره ای زیبا و آب های روشن و 
شفاف آن برای غواصی مناسب است. 
برای بازدید از این جزیره، مسافرانی 
که در کوننگ یوان اقامت نداشتند 
باید۱۰۰ب��ات  )واحد پ��ول تایلند( 
هزین��ه پرداخت کنن��د. این جزیره 
برای مسافرانی که ترجیح می دهند 
در آن اقامت کنند، تفریحگاهی برای 

شیرجه زدن هم دارد. 
ساحل پاتونگ 

این منطقه پرجنب و جوش، مملو 
از رس��توران ها، کافه ها و مغازه های 
گردشگری است. در ساحل طوالنی 
۳.5 کیلومتری  )۲.۲مایل( پاتونگ، 
فروش��ندگان  می توانند  مس��افران 
طناب ه��ای چترب��ازی، اجاره جت 
اسکی و اجناس محلی را پیدا کنند. 
اینجا یکی از محبوب ترین سواحل 
در تایلند اس��ت، مخصوص��ا برای 
افرادی که از جش��ن ها و داش��تن 

اوقاتی خوش لذت می برند. 

هات پرامونگ 
این مکان مشهور به ساحل غروب 
آفتاب اس��ت ک��ه روی ی��ک خلیج 
کوچک در کولیپ قرار دارد. همچنین 
به آن هات پرامون��گ هم می گویند. 
همان طور که از اس��مش پیداس��ت، 
این س��احل با مغرب روبه رو می شود 
و غ��روب خیره کنن��ده ای را نمایش 
می ده��د. ای��ن س��احل، منطقه ای 
زیب��ا و آرام��ش بخش اس��ت که به 
مسافران نگاهی اجمالی از راهی که 
زمانی در تایلند بود می دهد. در حال 
حاضر ساحل غروب آفتاب هنوز هم 
استراحتگاه بزرگی برای اقامت نیست. 
در عوض مسافران می توانند از زندگی 
ساده در خانه های ییالقی و کلبه های 

راحت لذت ببرند. 
ساحل شن های سفید 

س��احل زیبای ش��ن های س��فید 
در کوچان��گ ق��رار دارد و مقص��د 
خانواده های ثروتمند است و مسیری 
طوالن��ی از ش��ن های ش��یرین را به 
نمایش می گذارد. درحالی که ساحل 
ش��ن های س��فید محبوب تری��ن و 
پیش��رفته ترین منطقه در کوچانگ 
است، گفته می شود هنوز هم بسیار 
آرام تر از تفرجگاه های ش��لوغ پوکت 
است. اقامت در ساحل شن های سفید 
از اس��تراحت گاه های چهار ستاره تا 
خانه ه��ای ییالقی عجی��ب و جالب 
طبقه بندی شده است و این منطقه 
کافه ها و رستوران های بسیاری دارد. 
کوچانگ در جنوب شرقی تایلند در 

نزدیکی کامبوج قرار دارد. 
خلیج مایا 

ای��ن منطق��ه مجل��ل در کو فی 

ف��ی له، در ح��ال حاض��ر به خاطر 
)س��احل(  فیل��م   ضب��ط  مح��ل 
لئون��اردو دی کاپری��و به ش��هرت 
رس��یده اس��ت. امروزه گردشگران 
از سراس��ر جهان به این خلیج امن 
که توس��ط صخره های بلند از سه 
طرف احاطه ش��ده است، می آیند 
و از دی��دن ای��ن م��کان زیبا لذت 
می برن��د. همچنین ک��و فی فی له 
برای محل غواصی بس��یار عالی اش 
شناخته شده اس��ت. از آنجایی که 
کو فی فی له یک پارک ملی است، 
مس��افران ب��رای ورود باید ۲۰۰۰ 
بات هزینه پرداخ��ت کنند. با این 
حال، گردش��گرانی که با گروه وارد 
می شوند، به طور معمول این مبلغ 
را به عن��وان بخش��ی از هزینه تور 

خودشان پرداخت کرده اند. 
ساحل پرا ننگ 

س��احل پرا ننگ در رأس جنوبی 
رایالی، ش��به جزیره ای در س��واحل 
آندام��ان ق��رار دارد. این س��احل با 
صخره های سنگ آهکی خیره کننده 
به خاط��ر  و  اس��ت  ش��ده  احاط��ه 
آب ه��ای زم��ردی رنگ و ش��فاف و 
ش��ن های س��فید زیبا، باشکوه شده 
اس��ت و به عنوان یک��ی از زیباترین 
س��واحل تایلن��د در نظ��ر گرفت��ه 
می ش��ود. همچنین آنجا مورد عالقه 
کوهنوردانی اس��ت که از درنوردیدن 
سنگ های آهکی عظیم لذت می برند. 
مسافرانی که عالقه مند به یادگیری 
نحوه مقیاس این س��نگ ها هستند، 
مربیانی را در منطق��ه پیدا خواهند 
کرد که مایل هستند بی کم و کاست 

طناب ها را به آنها نشان دهند. 
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آبش��ار زرد لیمه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
واقع است. آبشار زرد لیمه یا بوینه در انتهای دره زرد 
لیمه در منطقه دیناران شهرس��تان اردل واقع ش��ده 
است. آبشار زرد لیمه در استان چهارمحال و بختیاری 
واق��ع اس��ت. این آبش��ار دارای عرض ت��اج 65 متر و 
ارتفاع 4۰ متر اس��ت که در کن��ار طبیعت جنگل های 
بلوط زاگرس، مراتع سرس��بز و آثار باس��تانی همچون 
پل خدا آفرین، ایل راه باس��تانی، سنگ حجاری شده 
6۰۰۰ س��اله که حدود ۷۳ پل��ه از آن باقی مانده، آن 
را به یکی از زیباترین مناطق گردش��گری ناش��ناخته 

ایران بدل کرده اس��ت. آبش��ار زرد لیمه ی��ا بوینه در 
انته��ای دره زرد لیمه در منطقه دیناران شهرس��تان 

اردل واقع ش��ده اس��ت. 
نوع پوش��ش گیاهی منطقه عمدتا جنگلی و از نوع 
بلوط و بادام و نوع پوش��ش مرتع��ی عالوه بر گندم و 
ج��و دیم بومیان، گون و س��ایر گیاه��ان مرتعی قابل 
مش��اهده است. در کنار زیبایی  های این منطقه وجود 
عواملی همچون س��ختی دسترس��ی و کمبود آب در 
مسیر خصوصاً در سال هایی که بارندگی به حد کافی 
نباش��د، از دش��واری  های بازدید از این منطقه است. 

آبش��ار زرد لیمه، دارای عرض ت��اج 65 متر و ارتفاع 
4۰متر است. 

برای دسترسی به آبشار از شهرکرد به سمت دیناران 
حرکت کنید. پس از عبور از روستاهای کاج، کریم آباد، 
رس��تم آباد، دو راهی عباس آباد- دش��تک را به سمت 
عباس آباد در پیش بگیرید. پس از عبور از روس��تاهای 
عب��اس آب��اد، گرد پین��ه، روپینه، چش��مه س��لیمان، 
الخشک، به روستای لشتر گروئی خواهید رسیدکه در 
آنجا کوه میلی در س��مت راس��ت نمایان است. پوشش 
گیاهی منطقه زرد لیمه عمدتا جنگلی و از نوع بلوط و 

بادام و سایر گیاهان مرتعی است. 
از این نقطه دسترس��ی ب��ه آنتن موبایل قطع و جاده 
شوس��ه می ش��ود. در ادام��ه مس��یر به گردنه ریس��ور 
می رس��ید. پس از عبور از این منطقه به یک سه راهی 
میرس��ید. مس��یر فرعی دوم سمت راس��ت را انتخاب 
کنید. این مس��یر به یک رودخانه کوچک و یک تعاونی 
روس��تایی که پایان مس��یر ماش��ین رو اس��ت منتهی 
می شود. با عبور از عرض رودخانه و ادامه مسیر پاکوب 
بعد از ۲س��اعت کوهپیمایی به آبشار زرد لیمه خواهید 

رسید. 

آبشار زرد لیمه، اردل
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)Belém Tower( آشنایی با برج بلم در پرتغال
ب��رج بلم به س��بک معم��اری منیوالین که س��بک 
معماری پرتغالی س��ده ش��انزدهم به حس��اب می آید، 
ساخته شده اما می توان در آن دیگر سبک های معماری 
را نیز مشاهده کرد. در واقع یکی از شگفتی های کشور 
پرتغال، برج بلم یا قصری در میان دریا اس��ت. این برج 
منحصر به فرد را که در میان آب های دریا س��اخته شده 

اس��ت، می توان یک��ی از جاذبه های گردش��گری اصلی 
کش��ور پرتغال محس��وب کرد. بلم، برجی مس��تطیلی 
شکل اس��ت که در بخش س��انتا ماریای شهر لیسبون 

قرار گرفته است.
 طراحی س��اخت برج بلم در زمان شاه جان دوم در 
س��ده پانزدهم میالدی و به دس��تور او انجام ش��د که 

به عنوان بخشی از استحکامات دفاعی منطقه در دهانه 
رودخانه تاقوس )Tagus River(  محسوب می شده و 
دروازه تشریفاتی لیسبون به حساب می آمده است. برج 
بلم در بخش س��انتا ماریای شهر لیس��بون قرار گرفته 
است. ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم هرگز آغاز 
نشد و تنها پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال در اوایل 

سده شانزدهم میالدی و در زمان پادشاهی مانوئل یکم 
عملیات ساخت آن آغاز شد. این پادشاه در نظر داشت 
تا حاشیه شمالی رودخانه تاقوس را از نظر نظامی غنی 
سازد. او ساخت برج را سال ۱5۱۳ میالدی و در ساحل 
بلم آغاز کرد و نام آن نیز به واس��طه همین س��احل به 

بلم مشهور شد. 
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در بیش��تر مقاص��د گردش��گری جهان، 
کاخ ه��ای ب��زرگ و تاری��خ س��از و مجللی 
دیده می ش��وند که از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری به ش��مار می روند؛ دیدار از این 
کاخ ه��ای تاریخ��ی از این جه��ت اهمیت 
دارد ک��ه با توجه به جایگاه ش��ان به عنوان 
محل کار یا س��کونت ش��اهان و س��ران با 

جذابیت های خاصی همراه است. 

کاخ کرملین، کاخ رسمی مسکو
پیش از ورود به کاخ کرملین در مس��کو 
پایتخت روس��یه، بد نیس��ت چند نکته را 
بدانی��د؛ نم��ای خارجی ای��ن کاخ با چهار 
سنگ سپید بزرگ آراسته شده و تزیینات 
داخل��ی آن به دوران تاجگذاری الکس��اندر 
س��وم در سال ۱۸۸۳ باز می گردد. این کاخ 
مجموعه ای از چندین کاخ کوچک، تاالر و 
کلیسا است که در دوره های مختلف احداث 
یا به آن افزوده ش��ده اس��ت. کاخ کرملین، 
رئیس جمهوری  رس��می  پذیرای��ی  ب��رای 
فدراسیون روسیه استفاده می شود و تقریباً 

تمامی مذاکرات و معاه��دات بین المللی و 
مهم مقامات روس با دیگر کشورها در این 
کاخ به امضا می رس��د. با این حال، دیدار از 
کاخ کرملین تنها در صورتی ممکن اس��ت 
ک��ه ش��ما به صورت ت��ور و در ی��ک گروه 
گردش��گری معتبر ش��رکت کنید و مجوز 
رس��می برای بازدید دس��ته جمعی داشته 
باش��ید. با این وج��ود، بازدید از کاخ بزرگ 

کرملین، روندی پیچیده دارد. 

کاخ  »ورسای« پاریس
کاخ  »ورس��ای« در فرانسه، از کاخ های 
بس��یار مش��هور جهان اس��ت که توس��ط 
لویی چهاردهم در س��ال ۱6۲4 س��اخته 
ش��ده اس��ت. زمانی که این کاخ س��اخته 
می ش��د، ورس��ای دهک��ده کوچکی بیش 
نبود، اما اکنون منطقه بس��یار ثروتمندی 
در ۲۰کیلومتری ش��هر پاریس است. کاخ  
»ورس��ای« در فرانس��ه، از کاخ های بسیار 
مش��هور جهان است. ش��هرت و محبوبیت 
این کاخ به حدی اس��ت که شاید به دلیل 

ازدحام بازدیدکنندگان، آن طور که باید و 
ش��اید از دیدار خود ل��ذت نبرید، بنابراین 
بهتر اس��ت قبل از حض��ور در این کاخ، به 
کم��ک اطالع��ات و راهنمایی هایی که در 
سایت این کاخ موزه ارائه شده، از روزهای 
ش��لوغ دور بمانید. توجه داشته باشید که 
بازدید از کاخ ورس��ای ب��رای برخی افراد 
همچون دانش��جویان، فرهنگیان، اس��اتید 
دانش��گاه و افراد زیر ۱۸س��ال و نیز افراد 
زیر ۲6س��ال مقی��م کش��ورهای اتحادیه 
اروپ��ا، کودکان دبس��تانی، دبیران مدارس 
فرانسوی زبان و نیز افرادی با معلولیت های 
جس��مانی و همراهان ش��ان، رایگان است. 
اس��تفاده از صندل��ی چرخدار یا کالس��که 
بچه ها و دیگر وس��ایل فل��زی در اتاق های 
کاخ ممنوع اس��ت. کاخ ورسای برای افراد 
ب��دون وس��یله نقلیه ام��کان اس��تفاده از 
اتوبوس های برقی  الکتریکی و  خودروهای 
را فراهم ک��رده که در حد فاصل کاخ های 
مختل��ف رفت و آم��د می کنن��د. همچنین 
امکان خوردن و آش��امیدن در بخش های 

مختل��ف کاخ و خری��د س��وغات، از کتاب 
گرفته تا انواع جواهرات و صنایع دس��تی، 
به ط��ور حضوری ی��ا آنالی��ن امکان پذیر 
است. استفاده از دوربین و آوردن حیوانات 
خانگی هم در اتاق های این کاخ، به ش��دت 

ممنوع است. 

خانه طالیی یا کاخ نرون در رم
ش��هر رم، اکتبر سال ۲۰۱4 پس از هفت 
س��ال، درهای یکی از کاخ ه��ای تاریخی و 
ش��گفت انگیز خود را به روی گردش��گران 
گش��ود. این کاخ که  »خان��ه طالیی« نام 
دارد، مح��ل س��کونت  »ن��رون«، امپراتور 
بی رحم و دیوانه روم باس��تان است.  »خانه 
طالی��ی« یا کاخ نرون، هیج��ان انگیزترین 
از  باس��تان،  رم  تاریخ��ی  داس��تان های 
افراط کاری های ن��رون گرفته تا ایجاد انواع 
باغ ها و حمام های آب س��رد و گرم باشکوه 
توس��ط امپرات��وران بعدی و ش��اهکارهای 
هنری رنسانس را در خود جای داده است. 
کارکنان و مدیران ای��ن کاخ، امکان دیدار 

از برخ��ی فضاهای داخلی آن را در روزهای 
شنبه و یکش��نبه برای تورهای گردشگری 
فراهم کرده اند. چنان که در س��ایت رسمی 
کاخ ن��رون آمده اس��ت در هر ی��ک از این 
دو روز، پن��ج تور به زبان های انگلیس��ی و 
اسپانیایی برگزار می شود. تعداد گروه ها نیز 
محدود اس��ت و تنها ۷5 دقیقه وقت برای 
بازدید دارند. گروه های بازدیدکننده توسط 
یک راهنمای متخصص، به طور تمام وقت 
همراهی می ش��وند. ورود ی��ا حرکت افراد 
ب��ه تنهایی و ج��دا از گروه، اکی��داً ممنوع 
اس��ت، ام��ا در محوط��ه باز، منع��ی وجود 
ندارد. بازدیدکنن��دگان در قالب گروه های 
توریس��تی می توانند از تراس ها و چشمه ها 
و اتاق ها و حجره های این کاخ دیدار کنند. 
اما توجه داش��ته باشید هنگام ورود به این 
کاخ، با توجه به کنترل و حفاظت فضاهای 
داخلی که درجه حرارت آن همیشه حدود 
۱۰درجه سانتی گراد اس��ت، باید در فصل 
س��رد س��ال، با لباس کاماًل گرم وارد کاخ 

شوید. 

شگفتی های 3 کاخ بزرگ جهان
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کشف 90 درصد جرائم ارتکابی در کشور
18

20

20

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریـز گفـت: شـبکه های اجتماعی 
بستر مناسبی برای ترویج مدیریت 
مصـرف انرژی هسـتند.  به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، افشین روشن 

میالنـی در جلسـه فصلی شـورای هماهنگی مسـئولین 
دینـی و فرهنگـی صنعت آب و برق آذربایجان شـرقی با 
بیـان این مطلب افـزود: باید از تعالیم دین مبین اسـالم 
و ظرفیت های موجود در آن برای نهادینه سـازی فرهنگ 
مدیریـت مصرف اسـتفاده کنیـم.  وی با اشـاره به لزوم 
اسـتفاده از تکنولوژی ها روز بـرای تاثیر گذاری فرهنگی 
بیشـتر تاکید کرد: امروزه شـبکه های اجتماعی بسـتری 
بسـیار مناسـب برای ترویج مدیریت مصـرف انرژی بین 
مردم می باشـند که باید در فرهنگ سازی مصرف انرژی 
مـورد توجه قرار گیرند.  وی احسـاس مسـئولیت را مهم 
ترین ویژگی مسـئولین دینی و فرهنگی برشمرد و افزود: 

هم اکنون در شـرایط سـخت جهانی، منطقه ای...

تندیـس رتبـه برتـر رشـد در حوزه 
عملکرد شـرکت های توزیـع نیروی 
برق سراسـر کشـور بـه مدیرعامل 
شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان 

آذربایجـان شـرقی اهـدا شـد.  بـه 
گزارش خبرنـگار ما در تبریز، در آئین تقدیر از برگزیدگان 
پانزدهمیـن همایش مدیران ارشـد صنعت آب و برق، وزیر 
نیـرو با اعطـای تندیس و لـوح تقدیر به مهندس یوسـف 
سـرافراز، مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
شرقی از عملکرد این شرکت در دستیابی به اهداف سالیانه 

قدردانی کرد.  
ایـن تندیس و لوح تقدیر بـا توجه بـه ارزیابی های به عمل 
آمده از عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور 
در سـال 1393 و بـا عنـوان »رتبه برتر رشـد« به مهندس 
یوسف سرافراز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان شـرقی اعطای شده اسـت.  وزیر نیرو در این لوح 

تامین آب و برق را یکی از زیر ساخت های اساسی...

شبکه های اجتماعی بستر 
مناسبی برای ترویج مدیریت 

مصرف انرژی هستند

تندیس رتبه برتر رشد به شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 

اهدا شد
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دادستان كل كشور با بيان اينكه 90 درصد از جرائم ارتكابى 
در كشور كشف مى شود، اين مسئله را قابل تقدير دانست.  

ــيدابراهيم  ــلمين س ــالم و المس به گزارش ايرنا، حجت االس
ــم اختتاميه ادوار آموزشى كوثر 94 در تهران  رئيسى در مراس
افزود: جنايت ها نبايد ما را از جرائم كوچك باز دارد چون گاهى 

همين موارد كوچك، امنيت جامعه را مختل مى كند.  
وى تأكيد كرد: حساسيت نسبت به ناهنجارى هاى اجتماعى 
امر مهمى است و بايد در مقابل هر ناهنجارى حساسيت داشته 
باشيم؛ اگر آن را تحمل كنيم بايد شاهد توسعه جرم در جامعه 

باشيم.  
وى اظهار كرد: نبايد به مجرمان اجازه دهيم احساس ناامنى 
ــطحى كه هستند  را در جامعه ايجاد كنند.  اين افراد در هر س
بايد احساس ناامنى كنند و اين همان بحث پيشگيرى است.  

ــرايطى فراهم شود تا  ــتان كل كشور ادامه داد: بايد ش دادس
ــزار جرم در اختيار افرادى كه انگيزه جرم دارند قرار نگيرد و  اب

بسترهايى كه جرم زا و فسادزا هستند، اصالح شوند.  

ايجاد جرم در حاشيه شهرها 
در صورت ساماندهى نشدن

رئيسى گفت: اگر حاشيه نشينى در شهرها ساماندهى نشود 
ــادان جمع آورى و در  ــود؛ اگر معت ــد تبديل به جرم ش مى توان
ــارق  ــوند مى توانند به يك ولگرد س ــز بازپروى اصالح نش مراك
ــيب ديدگان  ــود؛ اينها آس و اخاللگر امنيت اجتماعى منجر ش
ــوند به مجرم تبديل  ــاماندهى نش ــتند كه اگر س اجتماعى هس

خواهند شد.  
ــى نيز اشاره كرد و گفت:  وى به اهداف برگزارى ادوار آموزش
ــور  ــه اهداف برگزارى اين دوره ها به ارتقاى امنيت كش مجموع

منجر مى شود.  
ــرى خدمات انتظامى داريم كه مربوط  وى ادامه داد: يك س
به خدمات پليس است و ارتباطى با بخش قضايى ندارد؛ مانند 
ــا يك اقدام صرفاً قضايى و  ــدور گذرنامه و تعويض پالك، ام ص

خدماتى مشترك بين نيروى انتظامى و قوه قضائيه است.  
ــترك را نيز رقم  ــى افزود: اين اقدامات كه خدمات مش رئيس
ــامل كشف جرم، ابالغ اوراق قضايى، اجراى احكام و  مى زند، ش

دستورات قضايى است.  
ــن همكارى  ــيدن به اي ــرد: براى كيفيت بخش ــد ك وى تأكي
ــترك، بايد تسهيل در دسترسى ها و تسريع در امور صورت  مش

گيرد و اين موضوع در قوانين پيش بينى شده است.  
ــاره كرد و  ــى الكترونيكى نيز اش وى در ادامه به فصل دادرس
ــهيل ارتباط بين  ــريع و تس گفت: در اين فصل، پيش بينى، تس

پليس و دستگاه قضايى بيان شده است.  
وى گفت: همچنين مركز داده هاى قوه قضائيه كه پليس نيز 
ــش دارد مى تواند براى جمع آورى اطالعات و داده ها  در آن نق

مورد بهره بردارى قرار گيرد.  
ــبكه ملى  ــوع ديگر،  «ش ــور افزود: موض ــتان كل كش دادس
ــه پيش بينى  ــوه قضائي ــز داده هاى ق ــت؛ در مرك ــت» اس عدال
ــده كه بايد همه بخش هاى قضايى و غيرقضايى و انتظامى،  ش
ــرار دهند كه اين امر  ــبكه ق اطالعات الزم را در اختيار اين ش

مى تواند دسترسى پليس به اطالعات را تسهيل كند.  
ــاى مجازى  ــى فض ــوراى عال ــف ش ــه داد: در وظاي وى ادام
ــى و قضايى براى  ــات امنيتى، انتظام ــن و تصويب خدم تدوي
ــور پيش بينى شده است كه مى توانيم با سه راهبرد اساسى  كش
ــازى، حس حريم خصوصى  ــامل حس امنيت در فضاى مج ش
ــگيرى و برخوردهاى  ــراى پيش بينى، پيش ــدات الزم ب و تمهي

احتمالى با نفوذ بيگانگان به آن دست يابيم.  
وى گفت: همچين  «شوراى راهبردى دادسراى الكترونيك» 
در نظر گرفته شده كه قرار است براى همه اين موارد تمهيدات 

الزم فراهم شود.  
ــاورى و فضاى  ــرفت علم و فن ــرد: با پيش ــى تأكيد ك رئيس
ــش مى آيد كه  ــادل اطالعات پي ــث توليد و تب ــات، بح ارتباط

نيازمند حضور مؤثر دست اندركاران است.  
وى با بيان مثالى در مورد استفاده درست از اطالعات گفت: 
ــت استفاده  ــده درس ــور ايجاد ش اگر از اتوبان هايى كه در كش
نشود به طور قطع شاهد تصادفات زيادى خواهيم بود؛ بنابراين 
ــه در توليد  ــده ك ــاره فضاى مجازى ايجاد ش ــى درب اتوبان هاي

اطالعات و تبادل آن، نيازمند برنامه ريزى و دقت است.  
وى تأكيد كرد: بايد از پيشرفت الكترونيكى استفاده كنيم 
ــت؛ اين آمادگى  ــگيرى اس ــن امرى ضرورى در پيش زيرا اي
ــس ارتباط نزديك و  ــى داريم كه با پلي ــتگاه قضاي را در دس
ــريع  ــى به اطالعات و تس ــكارى صميمانه درباره دسترس هم
ــت نيازمند ارتباط  ــيم چون حس امني ــته باش در آن را داش

ــت.   بهنگام و برخط اس
ــالمى يا شهر  ــور به ويژگى هاى شهر اس ــتان كل كش دادس
ــاره كرد و گفت: در نگاه دينى ما اين شهر داراى  ــالم نيز اش س

مشخصه هايى در اخالق، معنويت، عقالنيت، عدالت است.  
ــت و گفت: بنابراين  ــاى آن را توحيد دانس ــنگ زيربن وى س
ارتباطات در جامعه بايد بر اين اساس تنظيم شود و پليس كه 

نظم دهنده شهر است بايد مانع اختالل در جامعه شود.  
ــى گفت: بعد از وقوع هر حادثه، ابتدا اين سوال مطرح  رئيس
ــئله قابل پيش بينى و پيشگيرى نبود؛  ــود كه آيا اين مس مى ش
ــه رخ مى دهد قابل پيش بينى  ــه برخى از حوادثى ك درحالى ك

است.  
ــوراخ دوبار گزيده شويم، اين  وى تأكيد كرد: نبايد از يك س
ــگيرى است؛ با وجود تهديدات زياد، امروزه كشور ما  اصل پيش
ــر  ــت كه با تالش همگانى ميس از بهترين امنيت برخوردار اس

شده است.  

دادستان كل كشور اعالم كرد 

كشف 90 درصد جرائم ارتكابى در كشور
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مالحظاتى پيرامون جرم بين المللى (بخش دوم)
پى ير - مارى دوپويى

ترجمه و تلخيص: دكتر على حسين نجفى ابرندآبادى

چگونگى تكوين مفهوم «جنايت دولت»
ــيون حقوق  ــه از ميان بحث هاى مطروحه در كميس چ
ــزارش آگو، ماده به صورت  ــل و چه در عبارات گ بين المل
نتيجه تحوالت طوالنى سياسى و عملى ظاهر مى شود.  

ــيار اساسى گزارشگر ويژه  همان گونه كه از كارهاى بس
ــود، ايجاد مفهوم جنايت دولت از پاسخ  ــتنباط مى ش اس
ــود: آيا بايد برداشت و  ــى مى ش ــوال نظرى ناش به يك س
ــى واحد از عمل نامشروع بين المللى داشت كه قابل  بينش
ــد تنها يك  اعمال بر انواع تخلف از حقوق بوده و قادر باش
ــب است  ــئوليت را ايجاد كند يا برعكس.  مناس رژيم مس
ــب محتواى تعهدات نقض شده قائل به تفكيك  كه برحس
ــئوليت  ــور كه رژيم هاى مس ــم بدين منظ ــويم، آن ه ش

جداگانه اى براى آنها قائل شويم؟ 
ــب  ــخ هاى متفاوتى، برحس ــه پاس ــد ك به نظر مى رس
ــارى و نهادى كه جامعه بين المللى تاكنون  تحوالت هنج

به خود ديده، به اين پرسش داده شده است.  
اگر گزارش پرفسور آگويا و تحليل هايى را كه گرگورى 
ــى كنيم،  ــت، بررس ــئله كرده اس ــن از همين مس تونكي
ــه مرحله،  ــد: س ــن نتايج زير ممكن به نظر مى رس گرفت
ــه موجب آن جا  ــه را كه ب ــرفت اين انديش تحول و پيش
ــوع تعهدات نقض  ــب ن ــئوليت برحس دارد رژيم هاى مس
ــخص مى كند: «دوره ابتدايى»  ــوند، مش شده تفكيك ش
ــيك» ناميد، دكترين پايان  كه مى توان آن را دوره «كالس
ــتم تا ايجاد جامعه ملل را  ــده نوزدهم و آغاز سده بيس س
مشخص مى كند.  مرحله دوم كه «دوره ميانى» است بين 
ــومين مرحله، «دوره  ــگ جهانى قرار مى گيرد.  س دو جن
ــود و تا  ــه با نظام ملل متحد آغاز مى ش ــت ك معاصر» اس
ــود، از يك  ــه امروز ادامه دارد.  چنان كه مالحظه مى ش ب
ــى از  ــه ديگر، تمايز ميان آنها هربار ناش ــه به مرحل مرحل
ــوس، هم در جهت تحديد توسل  ــت محس پيشرفتى اس
ــمى) كه  ــاخت چارچوب نهادى (رس ــه زور و هم در س ب
ــپس محو جنگ، به عنوان  على الوصول مامور انحطاط و س
ــت.  در هريك از  ــى اس ــات بين الملل ــيوه حل اختالف ش
ــا وحدت يا دوگانگى  ــت تنه دوره ها چيزى كه مطرح اس
ــت، بلكه از خالل آنها موضوع نقش  ــئوليت نيس رژيم مس

حقوقى و اجتماعى مسئله نيز مطرح است.  
1-  دوره ابتدايى

در طول دوره كالسيك، غالب مولفان از جمله مارتنس، 
هفتر،  ترى اپل، يا از بعضى جهات آنزيلونى برداشت روى 
ــن از مسئوليت بين المللى را حفظ  هم رفته ساده و روش
ــود:  ــه روبرتوآگو متذكر مى ش ــه ك ــد.  همان گون مى كنن
ــدات بين المللى را  ــكارا تعه ــده اى از اين مولفان، آش «ع

ــر از تعهدات ديگر مى دانند و در نتيجه نقض آنها را  مهم ت
يك عمل نامشروع خطرناك تر و مهم تر قلمداد مى كنند.» 
معذلك، «آنان هيچ نتيجه اى از نقطه نظر هنجارى، يعنى 
ــه در هردو مورد  ــئوليتى ك در خصوص تعيين رژيم مس

قابل اعمال است، از آن نمى گيرند... »
ــئوليت با  ــع، تقريبا براى كليه مولفان، نظريه مس درواق
ــت: وحدت  خصيصه وحدت تحت دو عنوان مورد نظر اس
ــروع و  ــر عمل نامش ــده بين مباش رابطه حقوقى ايجادش
قربانى او (زيان ديده) و وحدت نقش مسئوليت كه قبل از 
ــارت مورد مالحظه است.  اگر از  هرچيز براى جبران خس
سوى عده اى مسئله اجبار و الزام مسلحانه يا غيرمسلحانه 

ــت، به عنوان تدبيرى براى اجراى اجبارى  مطرح شده اس
است، نه به عنوان مجازات.  

ــت هاى  گرگورى تونكين در اين وضعيت، «تاثير برداش
ــد.  درواقع، در اين دوره  ــاى حقوق مدنى» را مى بين علم
ــت،  ــئوليت بين المللى، نخس ــد امروزه نيز مس و بى تردي
ــئوليت مدنى بين دول تلقى مى شود،  به عنوان نوعى مس
ــا جنبه جبران كننده دارد.  مع ذلك، فراسوى  زيرا اساس
ــد  اين يا آن تاثير حقوقى، اگر نه عقيدتى، به نظر مى رس
ــده كه خصيصه جامعه اى از دول  كه براى درك اين عقي
ــت- جامعه اى كه روابط  ــار يكديگر قرار گرفته اس در كن
ــا و معموال  ــال حاكميت آنه ــا ثمره برابرى اعم ــن آنه بي

ــتر  ــت- بايد بيش عارى از هرگونه معنا و رنگ اخالقى اس
ــى وقت مراجعه كرد.  مسئوليتى كه بعد  به فضاى سياس
ــت،  از اعمال حمايت ديپلماتيك به جريان مى افتد، نخس
ــه بيگانگان  ــط دولت ب ــاراتى كه توس ــوب خس در چارچ
ــود، مطرح مى شود.   ــرزمين آن وارد مى ش ــتقر در س مس
ــا از طريق رويه  ــن عمال آن را تنه ــزون بر اين، دكتري اف
ــد؛ در صورتى كه رجوع  ــى مى كن قضايى مطالعه و بررس
ــاس توافق طرفين انجام مى شود، فقط  به داوران كه براس
در خصوص دعواى جبران خسارت اعمال مى شود.  حتى 
ــود كه جبران خسارت  در آن صورت، اگر مالحظه مى ش
ــه «حيثيت» دولت  ــژه از طريق لطمه ب ــوى كه به وي معن

ــت، از شيوه هاى بعضا خاص جبران خسارت  وارد شده اس
ــدت نظريه عمومى  ــر هنوز وح ــد، اين ام ــروى مى كن پي

(مسئوليت) را زير سوال نمى برد.  
ــت كه به موجب  ــر متفاوت، نظر بلونچى اس تنها نظ
ــئوليت بايد برحسب اهميت تعهد  آن در مورد رژيم مس
ــن مولف،  ــد.  براى اي ــل به تفكيك ش ــده قائ نقض ش
ــب «مداخله در قلمرو  ــى كه نقض حقوق در قال هنگام
ــرد، اين دولت نه  ــت ديگر» صورت مى گي حقوقى دول
ــب قطع آن، برقرارى  ــا مى تواند در تكاپو براى كس تنه
ــد، بلكه حتى  ــت باش ــى و تحصيل غرام ــت قبل وضعي
ــر خود و حتى  ــت وجوى ارضاى خاط مى تواند در جس
ــد.   ــوال، پرداخت جريمه نيز باش ــب اوضاع و اح برحس
ــت كه بلونچى  ــب گفتنى تر براى آن زمان اين اس مطل
ــه درصورت برهم خوردن صلح، دولت  تاكيد مى كند ك
ــق «تنبيه» متخلف، احتماال  متضرر همچنين داراى ح

از طريق توسل به زور، است.  
ــان مى دهد كه  ــن در تحليلى از ديدگاه فوق، نش تونكي
ــتى دفاع مى كند  ــر، بلونچى از برداش ــب نكته اخي در قال
ــتم  ــت، اما با توجه به سيس كه از لحاظ نظرى جالب اس
حقوقى زمان او آرمان گرا است.  بلونچى سعى كرده است، 
ــه گواهى مى دهند،  ــيون هاى اله ــه كه كنوانس همان گون
ــرو و طرق صالحيت جنگ را محدود كند، اما نظر او  قلم
مبنى بر «واكنش متناسب با نقض حقوق بين الملل»، در 
عمل، تحقق نيافته است.  پس، جنگ يك عمل نامشروع 

محسوب نمى شود و بنابراين در حكم مجازات نيست.  
2-  دوره ميانى

ــت، با  ــه بين دو جنگ جهانى جريان داش اين دوره ك
ــود.  اين طرح، بدون  ــرح ميثاق جامعه ملل آغاز مى ش ط
ــروع تلقى كند، آن را در حد شيوه اى  اينكه جنگ را نامش

فرعى براى حل و فصل اختالفات قرار مى دهد.  
ــل» كه در  ــرح «عهدنامه كمك متقاب ــه زودى ط اما ب
ــود، جنگ  ــط جامعه ملل تهيه مى ش ــال 1923 توس س
ــت بين المللى»  ــتين بار «جناي ــه را براى نخس تجاوزگران
توصيف مى كند.  اين عنوان سال بعد در مقدمه «پروتكل 
ــات بين المللى» به كار  ــالمت آميز اختالف حل و فصل مس
ــپتامبر 1927  ــه 24 س ــط قطعنام ــپس توس مى رود؛ س
ــتفاده قرار مى گيرد و ششمين  مجمع جامعه ملل مورد اس
ــال 1928، قبل از  ــورهاى آمريكايى در س كنفرانس كش
ــگ را «غيرقانونى» اعالم  ــده بريان كلوگ جن آنكه معاه
ــز تكرار مى كند.   ــابه ني ــد، اين عنوان را با عبارتى مش كن
ــخصى در اكثر نظريه هاى  ــدون اينكه هنوز به طور مش ب
ــد، تجاوز به تدريج به عنوان  ــده باش علمى وقت مطرح ش
يك جرم خاص كه به لحاظ اهميت استثنايى آن از ساير 

اعمال نامشروع متمايز مى گردد، ظاهر مى شود.  
ادامه دارد... 
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تبریز- اسد فالح- تندیس رتبه برتر رشد 
نیروی  توزیع  در حوزه عملکرد شرکت های 
شرکت  مدیرعامل  به  کشور  سراسر  برق 
شرقی  آذربایجان  استان  برق  نیروی  توزیع 
اهدا شد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
پانزدهمین  برگزیدگان  از  تقدیر  آیین  در 
برق،  و  آب  صنعت  ارشد  مدیران  همایش 
وزیر نیرو با اعطای تندیس و لوح تقدیر به 
مدیرعامل شرکت  سرافراز،  یوسف  مهندس 
از  شرقی  آذربایجان  برق  نیروی  توزیع 
اهداف  به  این شرکت در دستیابی  عملکرد 

سالیانه قدردانی کرد.  

به  توجه  با  تقدیر  لوح  و  تندیس  این 
عملکرد  از  آمده  عمل  به  ارزیابی های 
سراسر  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
»رتبه  عنوان  با  و   1393 سال  در  کشور 
سرافراز،  یوسف  مهندس  به  رشد«  برتر 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
وزیر  شده است.   اعطاء  شرقی  آذربایجان 
یکی  را  برق  و  آب  تامین  لوح  این  در  نیرو 
و  کشور  توسعه  اساسی  ساخت های  زیر  از 
رفاه اجتماعی جامعه دانسته و از کارگزاران 
صنعت آب و برق به عنوان خدمتگزاران این 

بخش و افتخاری بزرگ یاد کرده است. 

از سوی وزیر نیرو

تندیس رتبه برتر رشد به شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اهدا شد
اخبار

تأکید مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان بر انجام فعالیت های پژوهشی
اگر تحقیقات علمی نبود، تحریم  

کشور را در هم می شکست
شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بر انجام تحقیقات 
فعالیت های  افزایش  خواستار  و  کرد  تأکید  علمی 
که  پیرامون  ابراهیم  شد.   شرکت  این  در  پژوهشی 
آوری  فن  و  پژوهش  حوزه  فعاالن  از  تجلیل  آیین  در 
این  فنی  کارشناسان  و  روسا  مدیران،  جمع  در  و 
شرکت سخن می گفت افزود:  توجه ویژه به پژوهش و 
فعالیت های علمی یکی از مهم ترین اولویت های شرکت 
ابراهیم  است.  مسجد سلیمان  گاز  و  نفت  بهره برداری 
پژوهش  زحمات  از  ادامه سخنان خویش  در  پیرامون 
رشد،  الزمه  گفت:  و  کرد  تجلیل  شرکت  این  گران 
موفقیت های  اگر  و  است  پژوهش  و  علمی  تحقیقات 
پژوهشی دانشمندان ما نبود فشار تحریم ما را در هم 
می شکست اما چون طی سالهای گذشته در عرصه علم 
و دانش جهش سریع علمی داشته ایم و دستاوردهای 
خوبی حاصل شد با اتکاء به توانمندی و تخصص داخلی 
مهم  با  وی  نماییم.  خنثی  را  فشارها  این  توانستیم 
خواندن حضور کارکنان در عرصه های پژوهشی تصریح 
کرد : در صنعت نفت ظرفیت های وسیعی برای تحقیق 
فراهم است و باید با انجام پژوهش های مناسب آهنگ 
شتاب اتکاء به توانمندی داخلی و رشد و خودکفایی در 

صنعت نفت شدت بیشتری یابد.  
وی در پایان سخنانش اظهار داشت: ضروری است مقاالت 
علمی و نتایج پژوهش های صورت گرفته طی سمینارها و 
کنفرانس های داخلی برای کارشناسان بخش های مربوطه 
شرکت ارائه شود تا کارکنان بخش های مربوطه نیز در 
جریان یافته های علمی پژوهشگران قرار گرفته و بدین 
طریق سازمان تعالی یابد. گفتنی است در پایان این آیین 
از 13 پژوهشگر این شرکت که طی سال جاری مقاالت 
علمی شان در کنفرانس های ملی و بین المللی و نشریات 
و  تقدیر  لوح،  اهدای  با  پذیرفته شده است  علمی معتبر 

تشکر بعمل آمد. 

برگزاری دومین جلسه آموزش تعالی 
سازمانی در مخابرات گلستان 

جلسه  دومین  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
مخابرات  شرکت  در  سازمانی  تعالی  استقرار  آموزشی 
با  که  جلسه  این  در  شد.   برگزار  گلستان  استان 
مدیرتعالی  ابتدا  تشکیل شد  ها  کمیته  اعضای  حضور 
سازمانی نسبت به معرفی کمیته های تشکیل شده در 
تعالی  استقرار  افزود  عرب  علی  پرداخت.  سازمان  این 
سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمانی و در راستای 
الزامات سازمان تنظیم مقررات  صورت پذیرفته است.  
شش  در  عضو   64 دارای  سازمانی  :تعالی  افزود  وی 
کمیته که هر کمیته را یک رئیس ویک دبیر رهبری 
اقدام  این کمیته ها  کاردر  تقسیم  به  نسبت  و  می کند 
باید در مسیر  نمودند. عرب در خاتمه گفت:  شرکت 
بهبود و کیفیت خدمات و محصول و در مسیر رضایت 
همه  به خواسته های  وتوجه  مداری  ومشتری  مشتری 
ذینفعان )پیمانکاران و کارکنان و مشتریان و جامعه(
پایان  در  است  گفتنی  بردارد  گام  سازمان  تعالی  و 
اعضا  ودیگر  ابراهیمی  حاجی  مهندس  زحمات  از 
آقایان  جلسه  این  در  همچنین  شد  تشکر  و  تقدیر 
کارگاه های  کبیری  خانم  و  خواجه  ابراهیمی،  حاجی 
مفاهیم  با  کنندگان  شرکت  آشنایی  جهت  آموزشی 
مقررات  تنظیم  الگوی  و  رادار  منطق  تعالی،  مدیریت 

برگزار نمودند. 

ایمن سازي و آشکارسازي نقاط 
پرحادثه شهرستان های رشت و فومن

ایرانپرست،  محمود  امروز-  فرصت  رشت- خبرنگار 
مدیر راهداري از ایمن سازي و آشکارسازي سرعت کاه هاي 
به  داد.   خبر  فومن  و  رشت  محورهاي  در  شده  نصب 
گیالن  استان  شهرسازي  و  راه  عمومي  روابط  گزارش 
محمود ایرانپرست مدیر راهداري گیالن گفت: شناسایي، 
عنوان  به  پرحادثه  نقاط  ایمن سازي  و  آشکارسازي 
ایمني و کاهش سوانح و  افزایش  براي  اقدامي زودبازده 
تصادفات در محورها محسوب مي شود و این امر همواره 
بوده  نظر  راه ها مد  ایمني  با  برنامه ریزي هاي مرتبط  در 
آشکارسازي  تکمیل  منظور  به  افزود:  ایرانپرست  است. 
استحفاظي  محورهاي  در  شده  نصب  سرعت کاه هاي 
رنگ آمیزي  اجراي  و  احیاء  برنامه  رشت  شهرستان 
سرعت کاه ها جهت تامین دید مناسب و افزایش ایمني 
ترافیک در دست اقدام مي باشد.  مدیر راهداري در ادامه 
گفت : عملیات احداث سرعت کاه استاندارد در ابتداي 
و  آسفالت  تن   ۲۷ از  استفاده  با  فومن-شفت  محور 
بهره گیري از یک دستگاه کامیون ولوو، یک دستگاه گریدر 
و یک دستگاه غلطک به اتمام رسید.  الزم به ذکر است 
احداث این سرعت کاه بر اساس مصوبه شوراي ترافیک 
استان گیالن انجام پذیرفت.  مهندس ایرانپرست به دیگر 
کرد  اشاره  سازي  ایمن  راستاي  در  انجام شده  اقدامات 
و گفت: اجراي عملیات ایمن سازي، نصب عالئم، رنگ 
آمیزي پایه عالئم، اجراي نقوش افقي، مرمت چراغ های 
چشمک زن در محور رودبنه-چاف در شهرستان الهیجان، 
نصب عالیم ایمني به تعداد ۲۰ عدد در راه هاي طرفین 
پل ارتباطي جدیدالحداث راه روستایي توچي پایه بست 
حوزه استحفاظي شهرستان رشت انجام شد.  ایرانپرست 
در پایان گفت: جهت ایمن سازي و بهبود بستر جاده، 
عملیات بهسازي و لکه گیري آسفالت محورهاي روستایي 
چهارراه پل به سد سنگر، قاضیان - دلچه به تویسراوندان 
و راه روستایي شیخ علي بست در شهرستان رشت جمعأ 
به طول 31 کیلومتر با مقدار ۵۲ تن آسفالت گرم انجام 

شد.  

کارکنان شرکت آب منطقه ای 
گلستان خون خود را اهدا کردند 

اعیاد  مناسبت  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
مبارک ربیع االول کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان 
اهدا  را  خود  خون  ایثارگرانه  و  خداپسندانه  حرکتی  در 
کردند. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گلستان، 
این اقدام به منظور تامین خون مورد نیاز استان و کاهش 
آالم بیماران نیازمند به خون صورت گرفت و مورد استقبال 
کارکنان این شرکت قرار گرفت. رئیس اداره روابط عمومی 
این  گفت:  باره  این  در  گلستان  ای  منطقه  آب  شرکت 
و  خون  انتقال  سازمان  همکاری  با  خداپسندانه  حرکت 
استقرار پایگاه انتقال خون در سالن اجتماعات این شرکت 
انجام شد و در این اقدام 1۰ هزار و 8۰۰ هزار سی سی 
خون همکاران این شرکت اهدا شد. موسی فرمانی بیان 
کرد: 3۰ نفر از همکاران در این اقدام خیرخواهانه شرکت 
کردند که ۲4 نفر توانستند خون خود را اهدا کنند. گفتنی 
است که شرکت آب منطقه ای استان از جمله اداراتی است 

که همواره در این امر خیر پیشگام بوده است. 

فرماندار قدس:
 عرصه رودخانه شادچای 

ساماندهی می شود
فرماندار  امروز-  فرصت  خبرنگار  شهرقدس- 
شهرستان قدس گفت: ساماندهی رودخانه شادچای یکی 
از ضرورت های شهرستان، با تالش مسئوالن در دستور 
کار قرار گرفت.  حسین کاغذلو، ضمن اشاره به عزم جدی 
مجموعه فرمانداری شهرستان قدس و دستگاه های مسئول 
برای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایتمندی مردم با 
در  ساکن  مردم  مطالبات  منطقی  تامین  و  پاسخگویی 
این شهرستان گفت: یکی از اولویت های جدی ما در این 
شهرستان، معطوف به ساماندهی رودخانه شادچای می شد 
که طبق برنامه ریزی های طراحی شده، بخش قابل توجهی 
و  افزود:حوادث  وی  می شود.  ساماندهی  عرصه  این  از 
اتفاقاتی که در طول سالیان اخیر در برخی از مناطق استان 
تهران رخ داد و جاری شدن سیالب ها، لزوم ساماندهی 
این رودخانه را بیش از پیش قوت بخشید.  فرماندار قدس 
عنوان کرد: با توجه به تصرفاتی که در حاشیه رودخانه در 
سال های گذشته انجام شده، ایجاب می کرد برای پیشگیری 
از هر گونه حادثه ناگوار و غیر قابل پیش بینی، این طرح 
مدنظر قرار گیرد.  کاغذلو با بیان لزوم کنترل و مهار ساخت 
و سازهای غیرمجاز در این شهرستان عنوان کرد: یکی از 
دغدغه های جدی ما در این منطقه، معطوف به ساخت 
و سازهای غیرقانونی می شود که با تالش شبانه روزی، به 

توفیقات برجسته ای در این حوزه نائل شده ایم. 

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد: 
رتبه هفتم پرداخت زکات کشور به 
کهگیلویه و بویراحمد تعلق گرفت 

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد 
جمع  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  خمینی)ره(  امام 
آوری ۲1 میلیارد ریال زکات در این استان در سال 94 
خبر داد و گفت: این استان رتبه هفتم پرداخت زکات را 
در کشور دارد.  سیدغالمرضا متقی با بیان اینکه زکات 
یکی از مصادیق و شعائر بزرگ اسالم است، اظهار داشت: 
فرهنگ سازی در خصوص ترویج فرهنگ زکات یک وظیفه 
دینی و اسالمی و مستلزم حمایت همه جانبه روحانیون و 
مبلغان دینی است.  مدیرکل کمیته امداد استان کهگیلویه 
و بویراحمد با اشاره به اینکه این استان  هم اکنون در رتبه 
۷ پرداخت زکات قرار دارد، تصریح کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون مبلغ ۲1 میلیارد ریال زکات از مردم فهیم و نیکوکار 
استان جمع آوری شده است. متقی به واگذاری جمع آوری 
راستای  در  افزود:  و  کرد  اشاره  امداد  کمیته  به  زکات 
زیادی  موفقیت های  امداد،  کمیته  در  زکات  جمع آوری 
تاکنون کسب شده و امید است با برنامه ریزی موثر بتوانیم 
موفقیت های چشمگیرتری در این زمینه بدست آوریم. وی 
با بیان اینکه زکات در اولویت اول به مساکین و فقرا می 
رسد و اولویت بعدی مساجد و کارهای فرهنگی هستند، 
گفت: در این راستا از محل پرداخت زکات 18 مورد احداث 
عمرانی از جمله مسجد و حسینیه، 1۰6 مورد مرمت و 
بازسازی مساجد، حسینیه و پروژه های عمرانی و 1۵۰ مورد 
کمک های موردی ویژه و درمانی  برای نیازمندان انجام 
گرفته است. متقی ضمن اشاره به وجود یک هزار و ۵3 
روستای دارای اقالم مشمول زکات در استان، گفت: در 
حال حاضر ۲۰6 روستای زکات دهنده در استان در امر 
جمع آوری زکات همکاری دارند، که تالش ما این است 
که با فرهنگ سازی در این زمینه، شاهد مشارکت همه 

روستاهای مشمول زکات در این امر باشیم. 

 اجرای نمایش شاد وکمدی
»زبل خان« ویژه کودکان 

و  شاد  نمایش  امروز-  اسالمشهر- خبرنگار فرصت 
آموزشی ویژه کودکان توسط انجمن هنرهای نمایشی و 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر از 1۵ دی 
ماه در سالن فجر آموزش و پرورش به روی صحنه رفت. 
ارشاد اسالمی  اداره فرهنگ و  به گزارش روابط عمومی 
و  نویسندگی  به  زبل خان  نمایش  اسالمشهر،  شهرستان 
کارگردانی جهانگیر رستگار داستان پسربچه ای کم عقل 
را نقل می کند که از توانایی ذهنی برخوردار نیست و هیچ 
مدرسه ای او را نمی پذیرند، پدر و مادر نیز هیچکدام حاضر 
از طریق روح زبل خان،  اینکه  تا  نیستند  او  به پذیرش 
پدربزرگ مرحوم شده  این مشکل حل می شود. گفتنی 
نمایش سابقه  است: جهانگیر رستگار پیشکسوت حوزه 
بازیگر،  حضور در فعالیت های مختلف نمایشی در مقام 
کارگردان و نویسندگی را در کارنامه خود داراست.  شایان 
ذکراست: نمایش فوق از 1۵ دی ماه لغایت 1۵ اسفندماه 
روزهای یکشنبه و سه شنبه در دو سانس مختلف از ساعت 
8:3۰ الی 11:3۰ در سالن فجر آموزش و پرورش به نشانی: 
اسالمشهر، خیابان امام محمد باقر )ع(، خیابان امام رضا )ع( 

پذیرای عموم عالقمندان می باشد .  

معاون فنی و عمرانی شهرداری اراک عنوان کرد 
اقدامات انجام شده در پروژه تقاطع 
غیر همسطح شهید کاوه نبیری اراک

و  فنی  معاون  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
ماهه  نه  عملکرد  در خصوص  اراک  شهرداری  عمرانی 
معاونت فنی و عمرانی در سال 94 به آخرین وضعیت 
و فعالیت های انجام شده در پروژه تقاطع غیر همسطح 
نبیری(  کاوه  جنوبی)شهید  الهدی-کمربندی  علم 
و  رفت  محور  دو  دارای  تقاطع  این  گفت:  و  پرداخت 
طول  ۲۲۵متر،  شمالی  رمپ  طول  که  است  برگشت 
وی  است.  1۲متر  ارتفاع  ماکزیمم  و  ۲9۵متر  عرشه 
ادامه داد: تعداد فنداسیون ها 14عدد و تعداد ستون ها 
اجرا  فعالیت های  عمده ترین  خسروی  است.  عدد   ۲9
عملیات  سنگبرداری،  عملیات  را  پروژه  دراین  شده 
محدوده  در  مسیر  خاکبرداری  و  دکوپاژ  خاکبرداری، 
میدان کوی صنعتی، دکوپاژ و خاکبرداری مسیر ریل 
سیلو، خاکریزی مسیر ریل سیلو، پی کنی و سنگبرداری 
فنداسیون ها، اجرای بتن مگر، آرماتوربندی و بتن ریزی 
انفجار  عملیات  عملیات حفاری،  ها،  پایه  و  فنداسیون 
در دو مرحله به صورت کنترل شده، بارگیری و حمل 
مواد، اجرای فنداسیون های دیوار پیش ساخته و اجرای 

مرحله اول بتن ریزی ستون ها عنوان کرد. 

اخبار

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- با انجام 
تغییرات اساسي روي فرآیند تعمیر و مونتاژ 
سقف کوره قوس الکتریکي ناحیه فوالدسازي 
مبارکه  فوالد  شرکت  سبا  پیوسته  نورد  و 
عمِر  افزایش 1۰۰درصدي  بر  عالوه  اصفهان 
ساالنه ۲۵۰۰  میانگین،  طور  به  تجهیز،  این 
میلیون ریال صرفه جویي اقتصادي به دست 
تعمیرات  سازي  آماده  کارگاه  مسئول  آمد.  
فوالد سازي و ریخته گري سبا شرکت فوالد 
در  جدیدي  رکورد  ثبت  از  اصفهان  مبارکه 
از سقف کوره قوس خبر  میزان ذوب گیري 

داد و افزود: با توجه به پیگیري به عمل آمده در 
جهت کاهش هزینه و توقفات ناشي از تعویض 
پانل هاي سقف کوره قوس با یک برنامه ریزي 
ذوب  افزایش  به  موفق  آن  اجراي  و  مناسب 
به  عدد   1۵48 از  قوس  کوره  سقف  دهي 
36۰8 عدد شدیم.  عباسعلي عسگري با اشاره 
به فعالیت های انجام شده در راستاي کاهش 
توقفات و تعویض پانل های سقف کوره ادامه 
داد: اجراي این اصالحات، کاهش ۵۰  درصدي 
را در توقفات اضطراري نشان مي دهد ضمن 
اینکه این امر باعث صرفه جویي ۵ ساعته در 

تعویض سقف در یک دوره 1۰ماهه شده است.  
وي از هماهنگي بیشتر با شرکت های سازنده 
پانل های سبا در قالب بازدیدهاي مکرر از سوي 
کارشناسان تعمیرات و دفتر فني تعمیرات و 
اصالح جوشکاري ها و نظارت پروسه ساخت 
پانل ها؛ ایجاد تغییرات اساسي در جهت اصالح 
توزیع آب پانل های اصلي و البوي سقف )که 
باعث افزایش طول عمر البو و پانل های فریم 
اصلي شده است(؛ بررسي و اصالح فرآیندهاي 
باعث  که  پفکي  سرباره  بهینه سازي  و  کوره 
بهبود عملکرد کوره و حفظ پانل های هوزینگ 

و سقف مي گردد و اصالح فرآیندهاي مونتاژ 
پانل های سقف و رعایت فواصل دقیق بین پانل 
ها جهت انبساط و انقباض در حین تولید به 
عنوان فعالیت های انجام شده در جهت بهبود 
یاد  ناحیه  این  وضعیت سقف کوره قوس در 
کرد.  عسگري خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
سازندگان پانل ها که بومي منطقه نیز هستند 
بخوبي با نظارت های انجام شده آمادگي های 
با  و  مطلوب  پانل های  ساخت  براي  را  الزم 
کیفیت مناسب به دست آورده و در این مورد 

به خوبي رشد کرده اند. 

تبریز- اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
گفت: شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای ترویج مدیریت 
مصرف انرژی هستند.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، افشین 
روشن میالنی در جلسه فصلی شورای هماهنگی مسئولین دینی 
و فرهنگی صنعت آب و برق آذربایجان شرقی با بیان این مطلب 
افزود: باید از تعالیم دین مبین اسالم و ظرفیت های موجود در آن 
برای نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف استفاده کنیم.  وی 
با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی های روز برای تاثیر گذاری 
فرهنگی بیشتر تاکید کرد: امروزه شبکه های اجتماعی بستری 
مردم  بین  انرژی  مصرف  مدیریت  ترویج  برای  مناسب  بسیار 
می باشند که باید در فرهنگ سازی مصرف انرژی مورد توجه 
قرار گیرند.  وی احساس مسئولیت را مهم ترین ویژگی مسئولین 

دینی و فرهنگی برشمرد و افزود: هم اکنون در شرایط سخت 
جهانی، منطقه ای و کشوری قرار داریم که تعامل با این مسائل 
امری مهم و نیازمند یک حرکت جمعی است.  روشن میالنی 

با تقدیر از تالش های مجدانه حجت االسالم ساسانی به عنوان 
دبیر شورای هماهنگی مسئولین دینی و فرهنگی صنعت آب و 
برق آذربایجان شرقی، تصریح کرد: ایجاد تعادل در ابعاد مختلف 
زندگی با توجه به تفکر اسالمی بسیار مشکل است و همین 
موضوع همراهی  مسئولین فرهنگی با آحاد مختلف را ضروری 
می سازد.  الزم به ذکر است در این جلسه که به میزبانی شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد، بر لزوم توجه شرکت ها به 
آیتم های ارزیابی شرکت توانیر و وزارت نیرو در خصوص مسائل 
دینی و فرهنگی تاکید گردید.  همچنین مقرر شد اعضاء در 
دوره های مبانی حقوق شهروندی و بنیان های حکومت اسالمی 
و والیت فقیه که در موسسه علمی-کاربردی صنعت آب و برق 

گیالن برگزار خواهد شد، شرکت نمایند. 

امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
و  کهگیلویه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد از بهره مندی ۲۵ روستای شهرستان 
بویراحمد از نعمت گاز در این استان طی دهه 
در  هوشنگ صیدالی  داد.   خبر  امسال  فجر 

انجام  خدمات  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
شده توسط نظام جمهوری اسالمی در حوزه 
خدمات  کرد:  تصریح  روستاها  به  گازرسانی 
از  وبویراحمد  استان کهگیلویه  در  گازرسانی 
هیچ  به  تاکنون  انقالب  شکل گیری  ابتدای 
وجه قابل مقایسه با گذشته نیست.  مدیرعامل 
شرکت گاز استان گفت: در دوران گذشته تنها 
به اندازه انگشتان یک دست روستای گازدار در 
این تعداد در  اکنون  استان وجود داشت که 
استان به 46۰ روستا رسیده و انقالبی بزرگ 
و  روستایی  مناطق  به  گازرسانی  عرصه  در 
محروم به شمار می آید.  وی گفت: قسمتی 
واقع  سردسیری  مناطق  در  ما  استان  از 

و  گاز  وجود  بدون  زندگی  گذران  که  شده 
الهی مقدور نیست و به  گرمای این موهبت 
همیشگی  دغدغه های  از  یکی  خاطر  همین 
مناطق  این  به  گازرسانی  استانی  مسئوالن 
گفت:  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  است. 
اقدامات  صعب العبور  مناطق  و  روستاها  در 
خوبی انجام شده و بسیاری از روستاها حتی 
خانگی  گاز  صاحب  کم  خانوار  و  جمعیت  با 
تعداد  به  گازرسانی  از  مسئول  این  شده اند.  
۲۵ روستای شهرستان بویراحمد اشاره کرد و 
گفت: در دهه فجر امسال و در سی و هفتمین 
انجام  افتتاحیه  این  اسالمی  جمهوری  بهار 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  می شود. 

که  روستاهایی  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از گاز  این شهرستان  امسال در  در دهه فجر 
خانگی استفاده می کنند اشاره کرد و گفت: 
در منطقه چنار، کاکان و بخش مرکزی این 
تعداد روستاها به شبکه گاز می پیوندند.  وی 
به تعداد خانوارها و جمعیتی که به این شبکه 
متصل می شوند اشاره کرد و گفت: تعداد ۲ 
برخوردار  نعمت  این  از  خانوار   1۵۰ و  هزار 
می شوند.  وی جمعیت برخوردار از گاز در این 
تعداد روستا را نزدیک به 11 هزار نفر عنوان 
کرد و گفت: برای این کار مبلغی معادل با ۲9 
میلیارد ریال هزینه شده که مشمول بر اجرای 

۵6 کیلومتر شبکه گازرسانی است. 

در  اهواز  شهردار  مقاله  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
علوم  و  مدیریت  اقتصاد،  بین المللی  کنفرانس  ششمین 
مهندسی که در کشور بلژیک برگزار می شود، پذیرفته شد. 
مقاله پژوهشی "رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر 
شهرداری  کارکنان  مطالعه  )مورد  انسانی  نیروی  وری  بهره 
اهواز(" نوشته سید خلف موسوی پس از تایید هیأت داوران 
اتریخت  دانشگاه  استاد  تومب  دی  دوریان  دکتر  ریاست  به 
و  مدیریت  اقتصاد،  المللی  بین  کنفرانس  در ششمین  هلند 
علوم مهندسی که در 1 و ۲ بهمن ماه در سالن کنفرانس 
اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیک برگزار می شود شرکت 

خواهد نمود. شهردار اهواز که دانشجوی دوره دکتری مدیریت 
دولتی است در این مقاله با استفاده از روش کمی به بررسی 
انسانی  نیروی  بهره وری  بر  فکری  و  اجتماعی  سرمایه  تاثیر 
است  گفتنی  می پردازد.  اهواز  شهرداری  کارکنان  میان  در 
کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی که 
دوره های پیشین آن در کشورهایی همچون اسپانیا و لهستان 
المللی در  بین  از همایش های معتبر  بود، یکی  برگزار شده 
حوزه اقتصاد و مدیریت است که هر سال با همکاری کمیته 
 CGU دانشگاه ،)EESC( اجتماعی اقتصادی اتحادیه اروپا
سوئد و مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی) ICOAC( در 

سه محور مدیریت، اقتصاد و علوم مهندسی با هدف بررسی 
رویکردهای نوین در این رشته ها برگزار می گردد. 

رئیس  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
از  بوشهر  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط 
توسط  رادیویی  برنامه  دقیقه   1۰8۰ تهیه  
این شرکت خبر داد. مهندس ابراهیم عباسی 
برنامه  میزان  این  افزود:  فوق  خبر  اعالم  با 
رادیویی از ابتدای سال جاری تا کنون با هدف 
آگاهی رسانی و افزایش اطالعات عموم مردم 
پیرامون  اقدامات صورت گرفته  در خصوص 
توسعه گازرسانی در اقصی نقاط استان و نیز 
ارائه نکات مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز 
تهیه و پخش گردید. وی اضافه نمود: برنامه 
رادیویی یادشده با عنوان برنامه »خط توسعه« 
طی پنج سال اخیر به طور مستمر از رادیو 
بوشهر پخش و طی سالجاری نیز با در پیش 
ضمن  متفاوت،   و  جدید  رویکردی  گرفتن 

ارتقای کیفیت برنامه، سعی گردیده مخاطبین 
مهندس  شوند.   همراه  برنامه  با  بیشتری 
عباسی همچنین یادآور شد: در حال حاضر 
با محوریت  برنامه رادیویی  این  سری جدید 
عملکرد شرکت گاز استان، به طور مستمر و 
هفتگی هر چهارشنبه از رادیو بوشهر پخش 
می شود که خوشبختانه با استقبال خوبی از 

رئیس  است.   شده   روبرو  مخاطبین  سوی 
بوشهر  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط 
تعامالت  برقراری  اهمیت  پیرامون  درادامه 
اظهار  جمعی  ارتباط  رسانه های  با  سازنده 
داشت : روابط عمومی و رسانه ها با رویکردی 
مشترک در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم 
و مخاطبان، نیازمند  تعامل و پویایی هرچه 
بیشتر در حوزه های اطالع رسانی می باشند 
به گونه ای که روابط عمومی ها همواره به 
اطالعات  کننده  تأمین  و  پیام  منبع  عنوان 
در  وی  می شوند.   هامحسوب  رسانه  برای 
ادامه بیان داشت: بی شک انعکاس مستمر و 
مطلوب عملکرد یک سازمان از طریق روابط 
عمومی ها، عالوه بر آگاهی رسانی به عموم 
و کمبودهای  نواقص  مردم، موجب شناخت 

نظرات  از  بهره گیری  طریق  از  موجود 
مخاطبین می گردد و از سوی دیگر نیز اگر 
براساس  ها  رسانه  با  عمومی  روابط  رابطه 
استوار  واخالقی  وجدانی  حرفه ای،  اصول 
باشد، اعتمادسازی میان سازمان و مخاطبان 
نیز به راحتی میسر خواهد شد.  وی در همین 
راستا اضافه نمود: خوشبختانه در شرکت گاز 
و  اطالعات  مستمر  انعکاس  بوشهر  استان 
اخبار ونیز شفاف سازی در راستای عملکرد 
این شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است 
با جدیت در دستور کار  این مهم همواره  و 
قرار گرفته است که در همین ارتباط عالوه بر 
انعکاس مستمر اخبار و اطالعات می توان به 
پخش تیزرها و برنامه های تولیدی رادیویی و 

تلویزیونی نیز اشاره نمود.  

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با تاکید بر اینکه باید توسعه دریامحور در دستور کار باشد، گفت: به علوم دریایی 
در مراکز آموزشی کشور توجه بیشتری شود.  امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در جمع 
دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر اظهار داشت: ایران اسالمی از 
دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در عرصه دریا بوده است و اکنون نیز شاهد وضعیت خوبی 
در کشور هستیم.  وی با بیان اینکه 3۷ درصد از مرزهای کشورمان، مرز دریایی است، 
گفت: با 8۰ درصد همسایه های خود مرز دریایی داریم و این موضوع نشانگر اهمیت 
باالی دریا برای کشور ما است.  فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
خاطرنشان کرد: کشور ما با توجه به موقعیت مهمی که دارد از گذشته تاکنون مورد 
توجه کشورهای استعمارگر بوده و این کشورهای استعماری و استکباری می خواستند 
از ظرفیت دریایی استفاده کنند تا به مقاصد خود برسند.  وی افزود: وجود منابع 
انرژی، موقعیت استراتژیک و جهان بینی انقالب اسالمی و...  از جمله دالیلی هستند 
که ایران را در منطقه و جهان مورد توجه و تهدیدی برای استعمارگران قرارداده 
است.  سیاری با بیان اینکه تاکنون در مراکز آموزشی کشور نسبت به علوم دریایی 
آن گونه که باید توجهی نشده، گفت: مولفه های یک ناوگان نظامی قدرتمند شامل 
ناوگان تجاری و علم دانش و فناوری است.  وی افزود: تئوری بازگشت به دریا یکی 
از برنامه های مهم برای استفاده بهتر از ظرفیت های دریا است و بر این اساس باید 
پیشرفت ما دریامحور باشد و سواحل را آباد کنیم و امنیت مورد نیاز تامین کنیم تا 
به دریا بازگشت داشته باشیم.  فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با بیان اینکه دولت در برنامه ششم توسعه توجه بیشتری به دریا داشته است، اضافه 
کرد: امیدواریم با توسعه سواحل شاهد افزایش اقتدار ایران در عرصه جهانی باشیم.  
وی با توجه به تاکیدات قرآن کریم مبنی بر استفاده مناسب از ظرفیت های دریا، 

بیان کرد: تاکنون توجه خوبی به ظرفیت های دریا نشده و از این ظرفیت ها به خوبی 
استفاده نکرده ایم.  سیاری با بیان اینکه اجرای سیاست های بازگشت به دریا نیازمند 
اجرای سیاست های کشور در این زمینه است، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور باید 
از ظرفیت های دریایی استفاده کنیم که این موضوع موجب توسعه اشتغال می شود.  
پیش از سخنان امیر دریادار دکتر سیاری، دکتر یوسف قیصری رئیس دانشگاه آزاد 
استان بوشهر با ارائه گزارشی از واحد ها و مراکز آموزشی استان بوشهر، گفت: دانشگاه 
آزاد اسالمی استان بوشهر دارای 8 واحد و 3 مرکز آموزشی است.  وی افزود: دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بوشهر با داشتن 3۰ سال سابقه درخشان در عرصه های علمی، 
پژوهشی و فرهنگی نقش بسزایی در اعتالی استان بوشهر داشته است.  قیصری 
دانشگاه را یکی از کارآمد ترین و مهم ترین مراکز توسعه همه جانبه جامعه دانست 
و تأثیر مثبت آن را بر روی سطوح مختلف جامعه از قبیل بهداشت، سالمت روان، 
صنعت و...  برشمرد و افزود: دانشگاه موتور توسعه اقتصادی کشور است.  دبیر هیأت 
نیاز  و متعهد مورد  کارآمد، متخصص  انسانی  نیروی  پرورش  بوشهر  استان  امنای 
جامعه را از دیگر وظایف دانشگاه دانست و تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی استان 
بوشهر با استفاده از تمام ظرفیت ها به مقوله کارآفرینی می پردازد، با کشف استعداد ها 
و بهره برداری های الزم فرصت مناسب را برای ورود دانش آموختگان به عرصه های 
علمی و صنعتی داخلی و بین المللی فراهم می کنیم.  رئیس واحد بوشهر با برشمردن 
اولویت های مهم دانشگاه آزاد اسالمی، تشریح کرد: با مدیریت توانمند ریاست عالیه 
دانشگاه آزاد اسالمی، رشد و توسعه تحصیالت تکمیلی با توجه به نیاز جامعه، توسعه 
شرکت های دانش بنیان، طرح های فرهنگی ماندگار در کنار تحصیالت تکمیلی و 
جذب هیات علمی از اصلیترین اولویت ها و مهم ترین فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی 

است که این دانشگاه با قدرت در این مسیر گام نهاده است.  

افزایش 100 درصدی عمر سقف کوره قوس الکتریکی ناحیه سبا شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای ترویج مدیریت مصرف انرژی هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد خبر داد

اتصال 25 روستای بویراحمد به شبکه گاز خانگی

مشارکت شهردار اهواز در کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی

تهیه 1080 دقیقه برنامه رادیویی توسط شرکت گاز استان بوشهر

فرمانده نیروی دریایی ارتش در واحد بوشهر تاکید کرد: 

استفاده از ظرفیت های دریایی برای توسعه اشتغال 
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