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الر 
کشور رنگین پوست ها، معدن طالی شهر گرگین میالد 

جهـان، محل ضبـط مشـهورترین 
مستند های راز بقا، قلمرو شیرهایی 

کـه بلندتریـن غرش حیـات وحـش را دارنـد، مامن امن 
زرافه ها و پنگوئن ها و کرگدن ها، سـرزمین آپارتاید و ماندال 
این سـرزمین را جز در جنوبی ترین نقطـه قاره آفریقا جایی 
دیگـر نمی توان یافت. آفریقای جنوبی در محل هم آغوشـی 
دو اقیانوس هند و اطلس دامن گسـترده اسـت و تنها کشور 

دنیا است که این دو اقیانوس همزمان آب های خود را 
به روی آن گشوده و خطوط ساحلی اش را بی نظیر ...

سـفر شـما به اسـتانبول هرگـز کامل 
نخواهد شـد بدون سفر به تنگه بسفر! 
این سفر نه تنها چشـم انداز زیبایی از 
شـهر را ارائه می دهد، بلکه می توانید 

سـواحل اروپایی و آسـیایی را از طریق معروف ترین مسـیر آبی 
ببینید. مسـاجد، بازارها، موزه ها و سایر اماکن دیدنی این شهر، 

گزینه های ارزشمندی برای بازدید هستند که حیف است 
آنها را از دست بدهید. 

آفریقای جنوبی
ویترین قاره سیاه

جواهرات پنهان
 استانبول 
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اتریش، یکی از کشورهای اروپای مرکزی است. قدمت 
این کشور مدرن، به قرن نوزدهم میالدی برمی گردد. 

س��رزمین فعلی اتریش از قرن چهارم پیش از میالد 
محل سکونت قوم سلت بوده است. 

اتریش در س��ال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا شد اما از 
نظر قانون اساسی همانند برخی دیگر از کشورها چون 

سوئد، بی طرف باقی ماند. 
مرزهای مشترک

• از شمال با کشورهای آلمان و جمهوری چک. 
• از شرق با کشورهای اسلواکی و مجارستان. 

• از جنوب با کشورهای اسلوونی و ایتالیا. 
• از غرب با کش��ورهای س��وئیس و لیختن اش��تاین 

هم مرز و همسایه است. 
 جاذبه های گردشگری اتریش 

وین 
• وین یکی از پویاترین شهرهای اروپا است. این شهر 
محل تالقی گذش��ته و آینده اس��ت. شکوه باستانی آن 
مش��تمل بر قصرها و باغ های مجلل سلطنتی، معماری 
داخلی چش��م نواز باروک، میدان ه��ا و آب نماهای زیبا 

است. 
• موزه های وین آثار مدرن و س��نت شکن بسیاری را 
در خود جا داده اند. کافه ها و رس��توران های این ش��هر 
طیف وس��یعی از غذاها، نوش��یدنی های س��رد و گرم، 
دس��ر ها و شیرینی جات را س��رو می کنند. وین شهری 
است که موتزارت، بتهوون، هایدن، شوبرت، اشتراوس، 
برامس و ماهلر، هریک زمانی در آن سکنی گزیده اند و 

از زیبایی این شهر الهام گرفته اند. 
• رودخان��ه دان������وب، از ش��مال ش��رقی پایتخت 

اتریش به سمت جنوب غربی آن روان است. 
• جنگل، غرب و شمال این شهر را فرا گرفته است. 

• وی��ن ب��ه 23 محل��ه تقس��یم ش��ده اس��ت ک��ه 
اکث��ر جاه��ای دیدن��ی، هتل ه��ا، بارها و پانس��ون ها 
 آن در منطق��ه ی��ک واق��ع ش��ده اند که تح��ت عنوان

 Inner Steadشناخته می شود. 
• وین پایتخت کش��ور اتریش نهمین شهر بزرگ در 

اتحادیه اروپا است. 
• بافت مرکزی شهر وین بنا به درخواست دولت این 
کشور، در سال 2۰۰۱ میالدی از سوی سازمان یونسکو 

به عنوان میراث فرهنگ جهانی به ثبت رسیده  است.
• وی��ن در همه روزهای س��ال پذیرای عده زیادی از 
جهانگردان است. هر سال حدود هفت میلیون گردشگر 

از این شهر بازدید می کنند. 
• معروف ترین ارکستر دنیا، ارکستر فالرمونیک وین 
است که چندین نسل در آن می نوازند. به طوری که گاه 
پدر، پس��ر و نوه در یک ش��ب با این ارکستر اجرا دارند 
و عالقه به موس��یقی به صورت سینه به سینه از نسلی 
به نس��ل دیگر منتقل می ش��ود. با این ارکسترها چند 

موسیقیدان و نوازنده ایرانی نیز همکاری دارند. 
 کاخ شون برون

• کاخ ش��ون  ب��رون، یک��ی از آثار فرهنگ��ی مهم و 
اقامتگاه تابس��تانی پادش��اهان اتریش در وین می باشد 
که، در س��ال ۱۹۶۰ بنا شده  است و یکی از جاذبه های 

مهم توریس��تی در وین به شمار می آید. این کاخ بیش 
از ۱۴۰۰ اتاق دارد و یکی از جاذبه های مهم توریس��تی 
در وین به ش��مار می آید. در این کاخ، باغ های بسیاری 
وجود دارد که به س��بک های مختلف طراحی و آرایش 
ش��ده  اند. کاخ ها و باغ ها نشان دهنده سلیقه ها، عالیق و 

آرزوهای پادشاهان این کشور می باشد. 
• قصر شون برون در دوره باروک و حدود سال ۱۷۰۰ 
میالدی بنا شده اس��ت و در آن س��النی قرار دارد که به 
س��الن ایرانی مش��هور بوده و معماری آن نیز به سبک 
معماری ایرانی اس��ت. در زبان آلمانی ش��ون به معنای 

زیبا و برون به معنای چشمه است. 
• قدیمی ترین باغ وحش دنیا هم در این باغ قرار دارد 

و در سال ۱۷۵2 تأسیس شده  است. 
موزه ملکه سی سی

یک��ی از موزه ه��ای مع��روف وین اس��ت. کلیس��ای 
سنت اس��تفان با قدمتی ۹۰۰ ساله بزرگ ترین کلیسای 
شهر به ش��مار می رود و در مرکز شهر قرار دارد و یک 

شاهکار دوره گوتیک محسوب می شود. 
ورود ب��رای عموم رایگان اس��ت. یک��ی از جالب ترین 
آلمان��ی )ب��ه  س��ردابه   کلیس��ا  ای��ن   قس��مت های 

Katakomben) آن است که بقایای اسکلت قربانیان 
طاع��ون در قبره��ای دس��ت جمعی آن ج��ا نگهداری 

می شود. 
موزه البرتینا 

موزه البرتینا در منطقه اینر اس��تات وین واقع ش��ده 
است. این خانه یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اتاق های 

چاپ در جهان را دارا می باشد. تعداد بی شماری نقاشی 
ش��اهکار، آثار گرافیک، عکس ها و نقش��ه های معماری 

مدرن را در خود جای داده است. 
پارک پراتر 

پارک پراتر، یک پ��ارک تفریحی بزرگ در منطقه 2 
وین می باش��د. این پارک نزدیک به مرکز شهرس��تان 
وین اس��ت و ح��دود ۶. ۱۴3. ۹۸۴ متر مربع وس��عت 
دارد. این پ��ارک، منطقه ای ایده آل ب��رای پیاده روی، 

دوچرخه سواری، و آهسته دویدن می باشد. 
چ��رخ فل��ک بزرگی به ارتفاع 2۰۰ ف��وت که در این 
پارک وجود دارد این امکان را به گردش��گر می دهد که 

از نمایی کلی شهر وین دیدن کند. 
 کاخ بل ودر

قص��ر ب��اروک که در جنوب ش��رقی وین ق��رار دارد 
به عنوان اقامتگاه تابستانی شاهزاده یوجین ساخته شده 
است که شامل دو کاخ به سبک باروک، نارنجستان باال 

و پایین و اصطبل قصر می باشد. 
این کاخ ش��امل موزه ها و گالری های مختلفی اس��ت 
و آثار مهمی از گوس��تاو کلیمت و اگون ش��یله در آن 
نگهداری می ش��ود. تابلوی معروف بوس��ه  )نقاشی) اثر 

کلیمت در این مکان نگهداری می شود. 
 دهکده لنز 

این دهک��ده در ایالت تیرول اتریش در ۸ کیلومتری 
جنوب ش��هر اینس بروک واقع شده است که، دریاچه 
النسرسی و منظره دامنه های سرسبز و زیبای کوه های 
آلپ از جاذبه های دیدنی این منطقه به شمار می روند. 

ار
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اتریش
کشور آرام اروپایی
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الر واق��ع در اس��تان ف��ارس، در فاصله 
۵۷ فرس��نگی جنوب ش��رقی ش��هر شیراز 
قرار داش��ته و در حد فاصل شهرستان های 
داراب، جه��رم، خن��ج، فیروزآباد و اس��تان 

بوشهر و اس��تان هرمزگان واقع شده  است. 
ارتفاع این ش��هر از س��طح دری��ا ۹۱۵ متر 
اس��ت و در میان ۷۵ بل��وک فارس »بلوک 
الر« تح��ت عنوان )گل��ه دار) وس��یع تر از 

همه بوده و۴۵x۵۷ فرس��خ یعنی در حدود 
۱2۶۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. 

ش��هر الر ی��ادگاری از منطق��ه وس��یع 
الرس��تان اس��ت. در دوران قدیم به منطقه 

وس��یعی از جنوب ایران الرس��تان اطالق 
می ش��ده  است که مش��تمل بوده از: المرد، 
گ��راش،  مه��ر،  الر،  بس��تک،  پارس��یان، 
زرین دش��ت، ف��ورگ و داراب. تم��ام ای��ن 

مناط��ق جزو الرس��تان و ب��ه مرکزیت الر 
بوده اند. 

نام باس��تانی الر، الد است که این مطلب 
نش��ان می ده��د س��اکنان اولی��ه منطق��ه 

الر 
شهر گرگین میالد 
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الرستان از آریایی های اصیل بوده اند. اصوال 
امروزه اس��تان فارس )پارس) را به درستی 
می توان در منطقه الرس��تان دید، زیرا تنها 
منطق��ه در فارس که هنوز ب��ه زبان کهن 
پارسی )پهلوی باس��تان، البته شکل تغییر 
یافت��ه آن) س��خن می گویند، ای��ن منطقه 
 اس��ت. در حالی که زبان س��ایر نقاط استان 
فارس، به صورت فارس��ی دری با لهجه های 
گوناگون اس��ت. الزم به ذکر است که زبان 
مردم الرس��تان در ریش��ه، خویش��اوندی 

عمیقی با زبان های کردی و لری دارد. 

تاریخچه و وجه تسمیه شهر الر
آگاهی ما از تاریخ قدیم الرستان، بسیار 
اندک است. براس��اس آنچه در اسطوره ها 
و افس��انه های قدی��م ایران زمین آورده اند، 
باس��تان،  پهلوان��اِن  از  می��الد  گرگی��ن 
بنیان گذار ش��هری بود که به )الد) شهرت 
یاف��ت. چنانچه مطابق��ت تاریخی گرگین 
میالد با مهرداد اش��کانی پذیرفته ش��ود، 
می توان اظهار کرد، ش��هر الر قریب 2هزار 
س��ال پیش بنا شده  اس��ت. طبق روایات 
موج��ود، پ��س از گرگین می��الد فرزندان 
آن پهلوان افس��انه ای، نس��ل اندر نسل به 
حکومت این منطقه منصوب ش��ده اند و تا 
س��ال ۱۰۱۵ ق، پادشاهی شان بر جا بوده 

 است. 
ن��ام این ش��هر در متن ه��ای تاریخی به 
ش��کل های مختلف آمده ک��ه از آن جمله 
در شاهنامه فردوس��ی الد ذکر شده است: 
)سپاهان به گودرز کشواد داد * به گرگین 
میالد هم الد داد) و در تاریخ طبری )ااَلر) 
و در متن ه��ای ارمنی )ِگالر) ذکر ش��ده و 
مشخص می ش��ود که نام کنونی این شهر، 

برگرفته از اس��امی قبلی است که در طول 
زمان به دالیل مختلف، تغییر ش��کل یافته 

 است. 

آتشکده کاریان
کهن ترین بن��ای تاریخی در الرس��تان، 
آتش��کده کاریان است که مربوط به دوران 

اش��کانیان، یعنی بیش از 2هزار س��ال قبل 
بوده و یکی از س��ه آتش��کده بزرگ ایرانی 
است و نام آن »آذر َفَرنَْبْع« بوده است. بنای 

این آتش��کده اکنون به صورت تلی از خاک 
به نام )تمب تش��ی) در نزدیکی روس��تای 
کاری��ان، از تواب��ع بخش جویم به چش��م 



5 www.forsatnet.ir سفروگردشگری
می خورد. آنچه از جمع بندی تاریخ این 
دوره می توان بیان کرد، این اس��ت که 
منطقه الرس��تان قدیم، به دلیل وجود 
آتش��کده کاریان و نیز عبور جاده های 
کاروان��ی، دارای اهمی��ت خاصی بوده 
 اس��ت و همین امر باعث شده در اوایل 
دوره اشکانیان، مراکز شهری مختلفی 
در آنج��ا به وجود آی��د که از آن جمله 
می توان ش��هرهای الر، اسیر، اشکنان، 
خنج، کاریان و فرشته جان را نام برد. 

پل  شاه عباسی الر
این پ��ل  در غرب منطق��ه الر، روی 
رودخانه  ش��ور در مسیر کاروان  رو دوره 
صفوی واقع شده و به ظاهر از آثار شاه 
عباس اول صفوی اس��ت که بقایای آن 
در جری��ان اح��داث پل بتون��ی جدید 

به طور کامل از میان رفته است. 
این پل که همزمان با توسعه راه های 
بازرگان��ی در عه��د صفویه، در ش��رق 
رودخانه ش��ور ساخته ش��ده، احتماال 
هفت س��تون داش��ته که بیش��تر آنها 
هنوز ه��م باقی مانده اند. س��تون ها به 
طور کامل قابل رؤیت نیس��تند و تنها 
س��تون های بازمان��ده از دوره صفوی��ه 
آن دیده می ش��وند. این پل چندین بار 

تعمیر اساسی شده است. 
براساس نقش��ه ای که از روی عکس 
قدیمی پل طراحی ش��ده، پل عباسی 
الر نزدیک 2۰ متر طول، ۵ متر ارتفاع 
و ۸ دهانه آب گذر داش��ته است. پایه ها 
در قسمت پایین دارای موج شکن هایی 
نوک تیز بوده ولی قسمت باالی آنها با 
دو جرز نیم مدور، نماسازی شده بوده 

است. همچنین بر بدنه پل و باالی این 
پایه ها، گودی هایی وجود داشته که به 
علت خراب ش��دن آنه��ا، از جزییات و 
کارکرد آنها اطالعی در دست نیست. 

مسجد جامع الر
مس��جد جامع الر، مسجدی تاریخی 
از آثار دوره صفویان بوده که در س��ال 
۱۰2۸ه. ق در شهرس��تان الر بنا شده 
و در ش��هر قدی��م الر، خیابان مدرس 
ش��مالی، محله آرد فروش��ان واقع شده 
است. بخش قدیمی الر موسوم به شهر 
قدی��م، از محله های مختلفی تش��کیل 
می ش��ده که هم اکنون تعدادی از آنها 
همچن��ان پا بر جا هس��تند و تعدادی 
نیز متاسفانه در زلزله سال ۱33۹ ش. 

ویران شده و به تاریخ پیوستند. 
بخش اصل��ی مس��جد در برگیرنده 
چهارطاقی است که نمای آن با سنگ 
تراش، ساخته شده و دارای محرابی از 
س��نگ تراش است. این مسجد یکی از 
زیباتری��ن و بزرگ ترین مس��اجد ایران 
محسوب می ش��ود و به سبک مساجد 
کش��ورهای عربی س��اخته شده است. 
سال ۱3۷۷ خورشیدی شخص خیری 
به نام حاج محمد جهانشاه کارگر، اقدام 
به بازسازی این مسجد کرد و سال ۸2 
بنای جدید این مس��جد بزرگ افتتاح 

شد. 

آب انبارهای اوز
آب انباره��ای اوز، در 3۰ کیلومتری 
غ��رب شهرس��تان الر واقع ش��ده اند و 
به ظاه��ر از آثار دوران صفویه هس��تند 
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ک��ه در دوران اخیر مرمت ش��ده اند. اَِوز از 
دیرباز، با مش��کل آب ش��رب روب��ه رو بوده 
 است که خشکس��الی و زمین های شور نیز 
ب��ه این امر دام��ن زده اند. آب لوله کش��ی 
این ش��هر، در گذش��ته ش��ور ب��ود و برای 
شست وش��و و آبیاری گیاهان مورد استفاده 
قرار می گرفت. البته اوز هنوز هم با مشکل 
آب روبه رو اس��ت و از آب انبارها نیز بی نیاز 
نشده  است، زیرا وفور آب شیرین منوط به 

بارندگی کافی است. 
گفتنی اس��ت در گذش��ته و ح��ال منبع 
از  اوز،  ش��هر  م��ردم  ش��رب  آب  اصل��ی 
آب انباره��ای زیادی که در ش��هر و خارج 
از ش��هر وجود دارد، تهیه می ش��ود که در 
زبان محلی به آن برکه می گویند. از سال ها 
پیش ساکنان منطقه الرستان که رودخانه 
یا چش��مه های آب ش��یرین آن بسیار کم 
است، برای شرب روزانه و تهیه آب مصرفی 
س��االنه خود، دست به ابتکار جالبی زده اند 

و آن انبار کردن آب باران در برکه است. 
البته در جای جای مناطق گرمس��یری 
ایران چنین انبارهایی به چش��م می خورد 
ک��ه بعضی گرد یا اس��توانه ای با پوش��ش 
گنب��دی ش��کل و گاه��ی نی��ز دراز یعنی 
به ش��کل مکع��ب مس��تطیل با پوش��ش 
طاق مانن��د هس��تند. ای��ن برکه ه��ا را در 
گذشته فقط با سنگ و ساروج می ساختند 
ولی در س��ال های اخیر به جای ساروج از 
برکه هایی  سیمان هم اس��تفاده می کنند. 
که در منطقه اوز س��اخته ش��ده، بس��یار 
زیبا و فراوانند و یک��ی از آنها، یعنی برکه 
سلفی، در خود شهر واقع شده که با رویت 
و قرائت سنگ نوشته اش حدود ۷۵۰ سال 
عمر دارد. آب انبار مالمحمد اوز یا به قولی 

برکه مالمحمد نیز مربوط به دوره افش��ار 
است و در اوز، خیابان شهید رجایی، جنب 

سالن غذاخوری واقع شده است. 

بقعه پیر سرخ الر
آرامگاه پیر س��رخ در جنوب غربی ش��هر 
قدی��م الر، در محله کوریچان واقع ش��ده 

است و قدمت آن به دوران صفویه می رسد. 
اگرچه امروزه بخش عمده آن ویران ش��ده، 
معهذا یکی از اماکن مقدس الر محس��وب 

می شود و روی برخی دیوارهای بیرونی آن، 
هن��وز آثار نقش و نقوش دیده می ش��ود و 
روی پایه بس��یار باریک دیوارهای بیرونی، 
س��نگ کاری باریکی نیز مشاهده می شود 
که در س��ه ردیف کار شده است. همچنین 
ب��االی آنها یک فرورفتگی چهارگوش دیده 
می ش��ود که از قسمت س��نگ کاری مجزا 
ش��ده اس��ت و در دو ط��رف در ورودی، 
دو ستون مش��اهده می ش��ود. اتاق درونی 
هش��ت گوش ب��ا قط��ر ۵.۶۰ مت��ر دارای 
فرورفتگی هایی اس��ت که در دیوارهاس��ت 
و برخ��الف ج��داره بیرون��ی و دیواره��ای 
س��نگ فرش ش��ده، فقط گچ کاری شده اند. 
طبق عقی��ده اهال��ی، این بنا ب��رای برادر 

شاهچراغ ساخته شده است. 

بازار قیصریه الر
منابع آب زیرزمینی الرستان کم است و 
از طرفی، گنبد های نمکی موجب ش��وری 
آب آن می شوند. زمین هم مناسب نیست، 
بنابراین فعالیت در بخش کش��اورزی خالی 
از مش��کل نخواهد ب��ود. اما موقعیت خاص 
جغرافیایی و سیاسی، شهر الر را به سمتی 
س��وق داد ک��ه بتوان��د مب��ادالت تجاری، 
اقتصادی و حتی سیاس��ی خود را از بصره 
تا سواحل غربی هندوستان گسترش دهد. 
هس��ته اصلی این فعالیت ها ب��ازار الر بود. 
این بازار که به ش��کل صلیبی ساخته شده، 
ش��کل و طرح خود را حداقل در ۴۰۰سال 
اخیر حفظ کرده اس��ت. ای��ن بازار پیش از 
قدرت یافتن صفویه وجود داشته و در زمان 
شاه عباس، تعمیری بنیادین شده است. به 
احتمال زیاد س��بک معماری ب��ازار الر بر 
س��اخت بازار چیت س��ازهای اصفهان، بازار 
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بخارا و بازار وکیل ش��یراز نیز اثر گذاش��ته 
است. 

از جمل��ه موارد جال��ب توجه در طراحی 
ب��ازار الر، جهت محورها یا راس��ته های آن 
است که می تواند متاثر از شرایط محیطی، 
به خصوص گرمی هوای ناحیه الرس��تان و 
جهت باد و شاید هم جهات مقدس مذهبی 

باشد. 

منطقه حفاظت شده هرمود )هرمد(
از س��ال ۱3۵3  ک��ه  هرم��ود  منطق��ه 
خورشیدی به عنوان »منطقه حفاظت شده« 
به مناطق تحت مدیریت س��ازمان حفاظت 
محی��ط زیس��ت پیوس��ته اس��ت، در ۴۰ 
کیلومتری شرق الر در شهرستان الرستان، 
در مرز مش��ترک اس��تان فارس و اس��تان 
هرمزگان واقع ش��ده اس��ت. مساحت این 
منطق��ه بی��ش از ۱۵۱ هزار هکتار اس��ت 
و ب��ه س��بب ش��رایط خ��اص اکولوژیکی، 
برخ��ورداری از گونه های گیاهی و جانوری 
خاص مناطق گرمسیری و قوچ الرستان یا 
قوچ مینیات��وری )کوچک ترین قوچ جهان 
ک��ه تنه��ا در ای��ن نقطه از کش��ور زندگی 
می کن��د)، یکی از مناط��ق بی نظیر و قابل 

توجه گردشگری و پژوهشی است. 
این منطقه زیس��تگاه جانورانی همچون 
بز، ق��وچ و میش الرس��تان، جبیر، پلنگ، 
کفت��ار، گ��رگ، روباه معمولی، ش��اه روباه، 
شغال، انواع گربه وحشی، تشی، خارپشت، 
هوب��ره، چاخ ل��ق، کوک��ر، کبوت��ر، قمری، 
زنبورخوار،  چ��کاوک، چک چ��ک، جغ��د، 
س��بزقبا، زرده پره، س��نگ چش��م، کبک، 
تیه��و، انواع پرندگان ش��کاری، الش��خور، 
دارک��وب و انواع پرن��دگان مهاجر همچون 

حواصیل، لک لک س��یاه، اردک، آبچلیک و 
خزندگانی مانند مارمولک ها و مارهاس��ت. 
البته مواردی نی��ز در خصوص یوزپلنگ و 
خرس سیاه گزارش ش��ده است. همچنین 
از پوش��ش گیاهی این منطق��ه می توان به 

آکاسیا، کنار، کهور، استنبراق، بادام کوهی، 
بنه، کیکم، زیتون، س��رو کوهی، مورخش، 
گز، انار ش��یطان، قیچ، نخل، پامچال و… 
اشاره کرد. آب و هوای منطقه حفاظت شده 
هرمود گرم و خشک بوده و بارندگی در آن 

بسیار کم و به صورت سیالبی است. 

آب انبار دهن شیر
قدمت آب انبار دهن ش��یر نی��ز به دوران 
صفویه ب��از می گردد و به دلی��ل اینکه در 

زبان الری به لوله کشی آب و شیر آِب نصب 
ش��ده بر آن، به اختصار شیر می گویند، به 
دهن ش��یر معروف شده اس��ت. دهن شیر 
به جایی اطالق می ش��ود که در زمان های 
گذش��ته، در کنار بعض��ی برکه های بزرگ، 
به ص��ورت زیرزمینی با پله ه��ای زیاد به ته 
برکه نزدیک می ش��د و معموال آب قسمت 
پایین برکه خنک تر بود و مردم در تابستان 

از این آب استفاده می کردند. 
این آب انب��ار، از بناهای قدیمی و زیبای 
الر اس��ت که در ش��رق ورودی ب��ازار قرار 
دارد. بنای آب انبار به صورت اتاقکی اس��ت 
که پله هایی با شیب تند با عرض 3.2۰ متر 

آن را به سمت پایین هدایت می کند. 
در الرس��تان ۴ دهن ش��یر ب��زرگ وجود 
داش��ته که در حال حاضر دو تای آن، یکی 
دهن ش��یر ب��ازار و دیگری دهن ش��یر حاج 
غالمرضا معتم��د پابرجاس��ت. بزرگ ترین 
دهن ش��یر الرس��تان مربوط به دهن ش��یر 
قنبربیگی بود. دهن شیر دیگر در کنار برکه 
مس��جد ش��اهزاده، واقع در کوی نو بود که 

این دهن شیر نیز ویران شد. 

باغ نشاط الر و حمام آن
باغ نش��اط در داخل ش��هر قدیم الر، در 
کن��ار رودخانه خش��ک و در ضلع ش��مالی 
پل عباس��ی قرار گرفته اس��ت. این عمارت 
در وس��ط باغی به نام نش��اط ق��رار دارد و 
ه��م باغ و هم عمارت هر دو به نام نش��اط 
مش��هور هس��تند. عم��ارت باغ نش��اط از 
ساختمان های مختلفی تشکیل شده است 
و در دوره صفویه مرک��ز حکومت الر بوده 
اس��ت. مس��احت این باغ حدود یک هکتار 
و پوش��یده از درختان کنار و نخل اس��ت. 
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عمارت اصلی باغ نش��اط، در سه طبقه بنا 
شده و ارتفاع ایوان آن به 2.۵ متر می رسد. 
در وس��ط شاه نش��ین عم��ارت، منفذی 
هش��ت ضلعی جه��ت نورگی��ری و تهویه 
هوای زیر زمین قرار دارد که در س��ال های 
اخیر این زیرزمین به عنوان زورخانه سنتی 
م��ورد اس��تفاده قرار می گرف��ت. عمارت با 
گچبری ه��ای زیبا، مقرن��س و حوض های 
هش��ت گوش در میان نخلس��تان، همراه با 

عمارت حمام شکل گرفته است. 
حمام باغ نش��اط، در بخش ش��مالی باغ 
نش��اط قرار دارد و احتم��اال تاریخ بنای آن 
همزم��ان با عمارت اصلی و مقارن با دوران 
افش��اریه بوده است. حمام با سقف هاللی و 
ستون های س��نگی مارپیچ و آهک بری های 
زیب��ا، معماری جالب توجه��ی دارد. فضای 
داخلی حمام ش��امل بخش ه��ای مختلف 
از جمل��ه گرمخان��ه و خزین��ه اس��ت و بر 
دیوارهای آن نی��ز نقوش تزیینی و خطوط 

نستعلیق بسیاری ترسیم شده است. 

قلعه اژدهاپیکر
قلعه اژدهاپیکر روی یک سطح مرتفع در 
باختر شهر شیراز قرار گرفته و طول آن ۷۰۰ 
متر و پهنای آن ۱۷۰ متر است. این قلعه از 
3 بخش دیوار سنگی محاطی، قلعه باالیی و 
میانی تشکیل شده است. به جز قلعه باالیی 
و بنای مش��هور به قبر مادر نادرش��اه، بقیه 
قسمت های قلعه ویران شده اند. بقایای این 
قلعه روی تپه ای در ش��مال شهر الر نمایان 
است. قلعه اژدها پیکر، یکی از قالع قدیمی 
الر است و چون به شکل اژدها بوده، به این 
نام معروف ش��ده اس��ت. در باالی کوه آثار 
عمارات قدیم از قبیل س��رداب و مس��جد و 
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حم��ام و مقب��ره و چ��اه و دوالب و آب انبار موجود 
اس��ت و آثار برج و بارو و قلعه و حصار آن هم هنوز 
دیده می شوند. قدمت آثار و بقایای این قلعه به دوره 
ساس��انی می رسد و استحکامات و تاسیسات داخلی 
آن چنان محکم و استوار بوده  است که در قدیم آن 

را طلسم کیانی می نامیده اند. 

در الر چه بخوریم؟ 
لذت بردن از هر س��فری وقتی کامل می شود که 
طعم غذاهای مقصد نیز چش��یده شود. شهر الر نیز 
ب��ا دیرینگ��ی فرهنگی و تاریخی زی��ادی که دارد، 
مطمئنا غذاهای محلی و بکری نیز خواهد داش��ت 
که چش��یدن آنها خالی از لطف نخواهد بود. س��ک 
ماهی، پپل��س یا  آش نان، کره ج��وش، آب گرمو، 
کشمش پلو، ماهی الری و... از غذاهای محلی شهر 
هس��تند. همچنین کباب الری نیز در بس��یاری از 

رستوران های این شهر یافت می شود.

از الر چه ببریم؟ 
حلوا مس��قطی الر، معروف ترین سوغات این شهر 
به حس��اب می آید که می تواند س��وغات خوبی برای 
عزیزان تان باش��د. از سوغات دیگر ش��هر می توان به 
سفالگری، گلیم، گیوه دوزی، حصیربافی با برگ نخل 
اشاره کرد. اگر از گشت و گذار در بازارهای تاریخی لذت 
می برید، بازدید از بازار قیصریه الر را از دست ندهید. 

کجا اقامت کنیم؟ 
ش��هر الر ب��ه دلی��ل موقعی��ت گردش پذی��ر و 
توریستی ای که دارد، قطعا هتل ها و مسافرپذیرهای 
زیادی در آن یافت می شود و شما براحتی می توانید با 
توجه به هزینه ای که برنامه ریزی کرده اید، مکان مورد 
نظر خود را بیابید. البته هتل جهانگردی الر، با توجه 
به امکانات رفاهی و مناسبی که در اختیار گردشگران 

می گذارد، می تواند از گزینه های خوب باشد. 
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آفریقای جنوبی

ویترین قاره سیاه
الهام صادقی

کش��ور رنگین پوس��ت ها، معدن طالی جهان، محل 
ضبط مشهورترین مستند های راز بقا، قلمرو شیرهایی 
ک��ه بلندترین غرش حیات وح��ش را دارند، مامن امن 
زرافه ه��ا و پنگوئن ها و کرگدن ها، س��رزمین آپارتاید و 
ماندال این س��رزمین را ج��ز در جنوبی ترین نقطه قاره 
آفریق��ا جایی دیگ��ر نمی توان یاف��ت. آفریقای جنوبی 
در محل هم آغوش��ی دو اقیان��وس هند و اطلس دامن 
گس��ترده اس��ت و تنها کش��ور دنیا اس��ت که این دو 
اقیانوس همزمان آب های خود را به روی آن گش��وده و 
خطوط ساحلی اش را بی نظیر کرده اند. سفر به آفریقای 
جنوبی شما را با شگفتی های آفریقا، یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننده ه��ای ط��ال در دنی��ا و بزرگ تری��ن اقتصاد 
ای��ن قاره آش��نا می س��ازد. آفریقای جنوبی، کش��وری 
وسیع با چش��م اندازهایی متنوع است که با کشورهای 
نامیبی��ا، بوتس��وانا، زیمبابوه، موزامبیک، س��وازیلند و 
لس��وتو همسایه اس��ت. این کشور س��ه پایتخت دارد، 
ق��وه مجری��ه در پرتوریا، پارلمان در کی��پ تاون و قوه 
قضاییه در بلوم فونتین استقرار دارد و بزرگ ترین شهر 
آن، ژوهانس��بورگ است. زبان رس��می آن آفریکانس، 
انگلیسی به عالوه ۹ زبان آفریقایی است. نوع حکومتش 
جمه��وری پارلمانی، واحد پول��ی آن راند  )Rand) و 
مس��احتش ۱2۱۹۹۱2 کیلومترمربع است. ۶۸ درصد 
مردم این کش��ور مسیحی هس��تند و 2۸ درصد آنها به 
ادیان بومی اعتقاد دارند. این کش��ور در س��ال 2۰۱۰ 
میزبان جام جهانی فوتبال بود. آفریقای جنوبی بهشت 
طبیعت دوستان اس��ت؛ طبیعت گردانی که به آفریقای 
جنوب��ی س��فر می کنن��د، می توانند گونه ه��ای متنوع 
جان��وری را که بعضی از آنها در حال انقراض هس��تند 
در اکثر مناط��ق طبیعی به راحتی مش��اهده کنند. در 
میان کل کش��ورهای قاره آفریقا کشور آفریقای جنوبی 
از نظر اقتصادی اجتماعی و زیرساخت ها پیشرفته ترین 
کشور این قاره زیبا محس��وب می شود و پس از برزیل 
و اندونزی از لحاظ تنوع پوش��ش گیاهی مقام س��وم را 

در جهان داراست. 
در بیش��تر طول سال آب و هوا در این کشور گرم و 
مطبوع اس��ت و حیوانات وحش��ی تنها در چند قدمی 
ش��هرها در آن طرف سوسوی چراغ ها در تکاپو و جنب 

و جوش��ند. پارک های جنگلی این کش��ور هم از نظر 
تن��وع حیات وحش و ه��م از نظر امکان��ات اقامتی از 
بهترین ه��ا در قاره آفریقا هس��تند. آفریقای جنوبی نه 
فق��ط از لحاظ نژادی و فرهنگی رنگین کمانی اس��ت 

خوش رنگ و درخش��ان، بلکه از نظر مناظر طبیعی و 
جاذبه های گردش��گری نیز کشوری متنوع و رنگارنگ 
اس��ت. به عبارت��ی می توان گف��ت آفریق��ای جنوبی 
خالصه ش��ده قاره آفریقا اس��ت و به نوعی ویترین این 
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قاره به ش��مار می رود. مسافرت به آفریقای جنوبی هر 
زمانی جذاب و رویایی خواه��د بود، اما ترجیحا فصل 
زمستان را به شما پیشنهاد می کنیم. تنها به این نکته 
بای��د توجه کنید که این کش��ور فصل های��ی مغایر با 

فصل ه��ای ما دارد، چرا که در نیم ک��ره جنوبی واقع 
ش��ده است. فصل زمس��تان آفریقای جنوبی از خرداد 
تا مهر خواهد بود که در ش��ب قدری سرد شده و نیاز 
به لباس مناسب تری دارد، اما برای پیاده روی و گشت 

و گذار در طبیعت عالی اس��ت.

سوغات
در س��فر ب��ه آفریقای جنوب��ی می توانی��د کار های 

چوب��ی، کن��ده کاری، نقاش��ی روی تخ��م ش��ترمرغ، 
زیورآالت بومی و پوست حیوانات را به عنوان سوغات 

بخرید. 

آشپزی رنگین؛ طعم متفاوت 
م��ردم آفریقای جنوب��ی برای آش��پزی رنگین ش��ان 
معروف هس��تند. آنها عاش��ق قدم زدن در خیابان ها و 
امتحان ک��ردن غذاهای مختلف هس��تند، از ایتالیایی 
گرفته تا مکزیکی و چینی اینها غذاهایی هستند که در 
آفریق��ای جنوبی هم امکان دسترس��ی به آنها را دارید. 
قبل از اس��تعمار، غذاهای بومی عمدتا از س��بزیجات و 
میوه ه��ای محلی تهیه می ش��د اما بعد از آن گوش��ت 
گاو وارد غذاه��ای مردم این س��رزمین ش��د و به مرور 
تبدیل به عادت غذایی ش��ان ش��د. آفریقای جنوبی در 
گذش��ته مستعمره انگلیس��ی ها، هلندی ها، فرانسوی ها 
و آلمانی ه��ا بوده اس��ت و از هر ک��دام از این ملیت ها 
عادت��ی غذایی  را به ارث برده و ب��ا فرهنگ بومی خود 
تلفیق کرده، به همین دلیل است که هر غذایی در این 
ش��هر طعمی متفاوت دارد. در آفریقای جنوبی تنوع و 
فراوانی غذاها را مش��اهده خواهی��د کرد، میان وعده ها 
و ش��یرینی هایی که امتحان آنها خالی از لطف نیست. 
بس��یاری از غذاهای آفریقای جنوبی به دلیل استعمار، 
مشابه غذاهای هلندی است. رایج ترین غذا در آفریقای 
جنوبی پ��وره ذرت یا میلی پَپ ن��ام دارد. همچنین با 
توج��ه به ذائقه باربکیو پس��ند م��ردم آفریقای جنوبی 

می توانید به راحتی انواع کباب ها را بیابید. 
در آفریقای جنوبی ملیت های مختلف با فرهنگ ها و 
نوع تغذیه مختلف وجود دارد. استفاده از گوشت و مرغ 
در بیشتر غذاها مرسوم است. همچنین غذاهای دریایی 
متنوع و بسیار زیادی در سبد غذایی آفریقایی ها وجود 
دارد. از جمله Bobotie که تش��کیل ش��ده از گوشت 
پخته ش��ده خرد ش��ده همراه با تخم مرغ سرخ شده؛ 
Sosaties کب��اب هم��راه ب��ا ادویه خ��اص آفریقایی؛ 
Samoorvis تش��کیل شده از ماهی Kedgeree که 
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یک ماهی محلی است و Breyani گوشت بره یا فیله 
مرغ کباب شده همراه با برنج پخته شده یا عدس پخته 

شده. 
غذا یکی از نمادهای فرهنگی آفریقا است اما با تنوع 
فرهنگ��ی که در این کش��ور وج��ود دارد، منوی غذای 
رستوران های آن محدود به غذاهای آفریقایی نمی شود. 
م��واد غذایی کربوهیدراتی  )قندی) جزء اصلی غذاهای 
آفریقایی هس��تند که بیش از هر م��اده مغذی دیگری 
در غذاهای این منطقه خودنمایی می کنند. آفریقایی ها 
روغن نخل را بیش از هر روغن دیگری در غذاهایش��ان 
مورد اس��تفاده قرار می دهند و موز سبز را هم در طبخ 
خورشت هایشان زیاد به کار می برند، ضمن اینکه فلفل 

هم زیاد می خورند.
همچنی��ن می توانید فس��ت فودهای بین المللی نظیر 
McDonalds، Subway، KFC و Wimpy را در 
سرتاسر این کشور پیدا کنید. فست فود های زنجیره ای 
محلی نظی��ر Black Steer ه��م در آفریقای جنوبی 

یافت می شوند.

میوه های عجیب 
خیار آفریقای��ی که با نام های ملون ش��اخدار، ملون 
ژله ای، کیوانو و کدوی خاردار هم ش��ناخته می ش��ود، 
یک میوه خوش رنگ اس��ت که در قسمت داخلی خود 
ترکیب��ی از رنگ های س��بز و زرد و در خارج خود رنگ 
نارنجی روش��نی دارد. این می��وه از صحرای کاالهاری 
نش��ات گرفته است –از بوتس��وانای مرکزی تا قسمت 
غربی مرکز آفریقای جنوبی گس��ترده پرورش این میوه 
اس��ت- البته در ح��ال حاضر این می��وه در کالیفرنیا و 
نیوزیلند هم یافت می ش��ود. مزه آن با خیار و کدوسبز، 
یا ترکیبی از موز، خیار و لیموترش مقایس��ه شده است 
و معموال برای تزیین سینی ها، یا به عنوان ماده اولیه در 

بستنی ها و اسموتی ها استفاده می شود. 
لیچی میوه  ای گرمسیری است که در آفریقای جنوبی 
رشد می کند و طعم ش��یرینی دارد. این میوه به شکل 

قلب و قرمز یا صورتی رنگ اس��ت. بافت داخل پوس��ت 
س��فید و آب دار و دارای یک هسته سیاه است. پوست 
این میوه مانند پس��ته س��خت اس��ت و گفته می شود 
قدمت آن به 2۰۰۰ سال قبل از میالد بازمی گردد. این 
میوه منبع غنی از ویتامین C، کلسیم، پتاسیم و فسفر 
اس��ت. لیچی برای درمان س��رفه، زخم های گوارشی و 

استحکام بدن پیشنهاد می شود. 

چای ریبوس
ریب��وس که گاه��ی اوقات چ��ای قرمز نی��ز نامیده 
می ش��ود، ی��ک نوع چ��ای گیاهی اس��ت ک��ه تنها در 

ارتفاعات جنوب آفریقا یافت می شود. 
دمنوش ریبوس به طور شگفت انگیزی سرشار از انواع 
مختلف آنتی اکسیدان ها است؛ همچنین ریبوس دارای 
ترکیبات ضدسرطانی فراوانی  )همچون فالونون، فالون 

و فالونول) است. انجمن سرطان آفریقای جنوبی،  پس 
از هش��ت س��ال تحقیق، گیاه ریبوس را به طور رسمی، 
یک منبع برجس��ته و طبیعی مواد ضدسرطان معرفی 

کرد. 
دمنوش ریب��وس همچون بس��یاری از دمنوش های 
گیاه��ی دیگر، فاقد کافئین اس��ت و ب��ه همین دلیل، 

دستگاه عصبی مرکزی را بسیار آرام می کند. 

دیدنی های آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی جهانی است در یک کشور و یکی از 
زیبا ترین مقاصد گردشگری. در این نقطه از کره خاکی، 
جهان��ی از ش��گفتی ها را پیش رو داری��د و خاطراتی به 
یادماندنی توشه سفر خواهید داشت. با ما همراه باشید 

تا با گوشه ای از این جاذبه ها آشنا شوید. 

قدیمی ترین کوه های دنیا
کوه تیبل در کیپ تاون یکی از قدیمی ترین کوه های 
دنیا و از جاذبه های برجس��ته توریس��تی کیپ تاون به 

شمار می رود. 
کوه تیبل  )Table Mountain) کوهی در جنوب 
غرب��ی آفریقای جنوبی و مش��رف بر کیپ تاون اس��ت. 
این کوه با ش��کل خاص خود که نتیجه ۶میلیون سال 
فرسایش است، از مشهورترین مناطق کیپ تاون و یکی 
از جاذبه های گردشگری این شهر به شمار می رود. تیبل 
در لغت به معنای  »میز« اس��ت و جالب آنکه این کوه 
اغلب توسط ابر یا مه سفیدی که به  »رومیزی« مشهور 
اس��ت، پوشیده ش��ده است. قله مس��طح این کوه زیبا، 
حدود ۱۰۶۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. اکوسیستم 
خاص این کوه ش��امل انب��وه گیاهان و جانورانی که در 
این منطقه کوهس��تانی زندگ��ی می کنند و بر جذابیت 
کوه تیبل افزوده اس��ت. این کوه تقریب��اً از تمام نقاط 
کیپ تاون قابل مش��اهده اس��ت. عالوه بر مس��یرهای 
خاصی که برای رس��یدن به نوک کوه وجود دارد، یک 

تله کابین ویژه نیز برای این کار ساخته شده است. 
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 شنا با پنگوئن ها
ش��نا کردن با پنگوئن ها در جزی��ره بولدر یک تجربه 
فوق العاده است که در شهر کیپ تاون امکان پذیر است. 
گر چه در تابس��تان ها این ساحل بسیار شلوغ است اما 
بهت��ر اس��ت از این جزیره بازدید کنی��د و از نزدیک به 

پنگوئن ها غذا دهید. 

 شهر آفتاب
سان س��یتی در ش��مال آفریقای جنوبی واقع شده و 
حدود دو س��اعت با ژوهانسبورگ فاصله دارد. این شهر 
مجموعه ای گس��ترده از امکان��ات تفریحی، ورزش های 
آبی، گل��ف و تفریحات خانوادگی به همراه س��رزمینی 
فانتزی و سرس��بز در دل آفریق��ا را در خود جای داده 
اس��ت. این ش��هر با مناظری فوق العاده دیدنی در کنار 
پارک ملی پیالنس��برگ ق��رار گرفته که هم��راه باهم، 
تجرب��ه ای به یادماندنی را برای ش��ما رق��م خواهند زد. 
در این ش��هر ش��ما هرآنچه را ک��ه می خواهید خواهید 
یاف��ت، تیران��دازی با تفنگ و تیروکمان، جت اس��کی و 
بازدید از باغ پروانه ها و برکه کروکودیل ها تنها گوشه ای 
از این برنامه ها اس��ت. سان س��یتی با داشتن چهار هتل 
مختل��ف، از اقامتگاه ه��ای لوکس گرفته ت��ا خانوادگی، 
تعطیالت خوش��ی را برای هر نوع سلیقه ای رقم می زند. 
 Palace of(  این هتل ها عبارتند از قصر شهر گمشده
the Lost City)، هتل کاس��کادس، هتل سان سیتی 
و کاباناس. این تفریحات عبارتند از بازدید از دره امواج، 
س��وارکاری، کوهنوردی، خرید، غذاخوری.  سان سیتی 
طب��ق باورهای قدیمی در 2۰۰ س��ال پیش یک ش��هر 
مس��کونی بوده که خود تاریخ و تمدنی داشته است اما 
براثر زلزله و فوران کوه آتشفش��ان مدفون ش��ده است. 
۵۰ س��ال پیش یک جهانگرد باقیمانده های این شهر را 
کشف کرده و س��پس مورد بازسازی قرار داد. به همین 
دلیل محلی را به صورت خرابه های گذشته ساخته اند که 
نمادی از آن ش��هر قدیمی است. هر ساعت یک بار یک 
زمین لرزه مصنوعی ایجاد می کنند که زیر پایتان کاماًل 

مشهود اس��ت و س��پس از بدنه کوه و دهانه آن دودی 
بیرون می زند که شبیه س��ازی همان اتفاقات در گذشته 

دور است که بسیار قابل توجه و هیجان انگیز است. 

 جایی برای دیدن نقاشی های باستانی 
منطق��ه س��دربرگ ح��دود 2۰۰ کیلومتری ش��مال 
کیپ تاون در ایالت کیپ غربی واقع ش��ده اس��ت و به 

دلیل ش��کل عجی��ب صخره ها، کوه های ماسه س��نگی، 
نقاش��ی های باس��تانی بوش��من ها روی صخره های��ش 
و گونه ه��ای گیاه��ی منحصربه ف��ردش ش��هرت دارد. 
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جانورانی مثل بابون ، بز کوهی، پلنگ و س��یاه گوش نیز 
در این منطقه زندگی می کنند. س��دربرگ چنان بکر و 
کشف نش��ده است که روی هیچ نقش��ه ای کوره راه های 
رس��یدن به صخره هایش را نمی بینید. اما اگر دوس��ت 
دارید نقاش��ی های صخره ای را ببینید باید به بوش��من 

کلوف در شمال شرقی شهر کلَن ویلیام بروید. 

زیباترین غار توریستی جهان
غ��ار آهکی کانگو در دامنه  کوه س��وارتبرگ در ایالت 
کی��پ غربی ق��رار گرفته  و از زیباتری��ن و معروف ترین 
غارهای توریس��تی جهان به ش��مار م��ی رود. داالن ها 
و تونل ه��ای این غ��ار بیش از ۴ کیلومت��ر طول دارند، 
ام��ا گردش��گران فقط می توانند به ص��ورت گروهی و با 
همراه��ی راهنمای حرفه ای از ی��ک کیلومتر آن دیدن 
کنند. در این غار معموالً برگزاری یک سری  »تورهای 
پیش��رفته« برای کس��انی که به صخره نوردی و گشت 
و گذار بیش��تر در غ��ار تمایل دارند، ارائه می ش��ود. غار 
کانگو یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگرانی است که به 

آفریقای جنوبی سفر می کنند. 

 سومین دره  بزرگ جهان
دره رود بالید از جاذبه های مهم گردشگری آفریقای 
جنوب��ی در ایال��ت مپوماالنگا اس��ت. ای��ن دره حدود 
2۶ کیلومت��ر ط��ول دارد، میانگین عمق��ش ۷۶2 متر 
اس��ت و بخش اعظم دیواره هایش را ماسه س��نگ های 
قرم��ز تش��کیل داده ان��د. دره  رود بالید س��ومین دره  
ب��زرگ دنی��ا بع��د از گرندکنی��ون آمری��کا و دره رود 
فی��ش در نامیبیاس��ت و از ش��گفتی های طبیعت قاره 
آفریقا به ش��مار م��ی رود. این مکان، به دلیل پوش��ش 
 گیاه��ی انبوه وی��ژه مناطق نیمه اس��توایی، بزرگ ترین

»دره س��بز« دنی��ا هم هس��ت و گونه های ب��ز کوهی، 
کروکودی��ل، کرگ��دن و دیگر جان��وران در آن زندگی 
می کنند؛ رود بالید در مسیر عبور خود از این دره چند 
آبشار و چشم اندازهایی طبیعی هم بر جای می گذارد. 

دومین آبشار بلند جهان
آبش��ار توگال در ایالت کوازولو  نات��ال با ۹۴۸ متر ارتفاع 
دومین آبشار بلند دنیاست و در پنج مرحله، درست مثل 

پنج پله غول آس��ا، از اوج به زمین می رسد. این آبشار در 
ک��وه درکنزبرگ در پارک ملی ناتال قرار گرفته اس��ت و 
برای دیدنش دو راه اصلی دارید. اگر بدن ورزیده ای دارید، 

به نقطه آغازین آبش��ار بروید که از قله کوه آکس  سورس 
ب��ه پایین می ریزد، اما اگر نمی خواهید خیلی به خودتان 

زحمت بدهید، در پارک ملی ناتال پای آبشار بروید. 
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  بزرگ ترین معدن الماس جهان

معدن بزرگ الماس کیمبرل��ی از بزرگ ترین معادن 
الماس دنیا اس��ت ک��ه در آفریقای جنوبی ق��رار دارد. 
فعالیت های استخراج در این معدن، نزدیک به دو سده 
ادامه داش��ته و در نتیجه این فعالیت ها، حفره ای بسیار 

بزرگ در آن ایجاد شده است. 
قابل توجه است که مشهور ترین الماس آفریقا به نام 
س��تاره آفریقا از این معدن به دس��ت آمد که وزن آن 

نزدیک به ۸3.۵ قیراط بود. 

گردشگری حیات وحش
وقتی اس��م آفریقا می آید، نخستین چیزی که به فکر 
همه می رسد حیات وحش غنی و شگفت انگیز این قاره 
است. آفریقای جنوبی با یکی از جذاب ترین ترکیب های 
گیاه��ی و جانوری کره زمی��ن، از این قاعده مس��تثنا 
نیست. کافی است به یکی از پارک های ملی )۱۹ پارک 
ملی) این کش��ور س��ری بزنید تا ده ها گونه جانوری و 
گیاه��ی بی نظی��ر را از نزدیک ببینی��د؛ گونه هایی که 
چش��م هر بینن��ده ای را خیره می کنن��د و قبل از این 
ش��اید تصویرش��ان را فقط در کتاب ها و مس��تندهای 

حیات وحش دیده باشید. 
آفریقای جنوبی س��رزمینی است که صحرا، اقیانوس، 
جنگل های استوایی و کوهستان های سرسبز را در کنار 
یکدیگر دارد و به همین دلیل محل زندگی بس��یاری از 
جانوران و گیاهان اس��ت. در آنج��ا می توانید مهاجرت 
فصلی گورخرها را تماشا کنید، میمون های گوناگونی را 
ببینید که از این شاخه به آن شاخه می پرند و شیرهایی 
را نظاره گر باش��ید که برای شکار آماده می شوند. جالب 
اس��ت که حیوان های بس��یاری از مناطق حفاظت شده 
این کش��ور دیگر به حضور همیشگی انسان ها و وسایل 
نقلیه عادت کرده اند و اگر کاری به آنها نداش��ته باشید، 
روال معم��ول زندگی ش��ان را بی توج��ه ب��ه حضورتان 
ادامه می دهند. در س��فر به آفریق��ای جنوبی می توانید 
در پارک ه��ای مل��ی کروگر، ش��یرها، فیل ه��ای آدو و 

پیالنسبرگ نمایی از حیات وحش آفریقا را ببینید.

شنبه 3 بهمن 1394ضمیمه شمــاره  426
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س��فر ش��ما به اس��تانبول هرگ��ز کامل 
نخواهد ش��د بدون سفر به تنگه بسفر! این 
س��فر نه تنها چش��م انداز زیبایی از شهر را 

ارائ��ه می ده��د، بلک��ه می توانید س��واحل 
اروپایی و آس��یایی را از طریق معروف ترین 
مس��یر آبی ببینید. مساجد، بازارها، موزه ها 

و س��ایر اماکن دیدنی این شهر، گزینه های 
ارزش��مندی برای بازدید هستند که حیف 

است آنها را از دست بدهید. 

مسجد یا کلیسای ایاصوفیه
این کلیسای باش��کوه که قبال به مسجد 
و ام��روزه ب��ه م��وزه تبدیل ش��ده، یکی از 

بزرگ تری��ن دس��تاوردهای معماری جهان 
اس��ت. پس از سال ها مرمت ایاصوفیه حال 
ش��ما می توانید بدون داربس��ت های چوبی 

جواهرات پنهان استانبول 
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جالل و ش��کوه این م��کان را ببینید. برای 
درک ای��ن زیبایی ها پیش��نهاد می کنم در 
وسط شبستان زیر گنبد ۵۶متری بایستید 

و ب��ه زیبایی ش��گفت انگیز ایاصوفیه خیره 
ش��وید. تماش��ای موزاییک های بیزانسی از 
جمله موازییک مس��یح در کن��ار امپراتور 

کنس��تانتین نه��م و همس��رش ملک��ه زو 
یکی از جذاب ترین قس��مت های کلیس��ای 

ایاصوفیه است. 

 کاخ توپکاپی
یک��ی از مکان های��ی ک��ه اگر در س��فر 
استانبول دیدنش را از دست بدهید بعدها 

پش��یمان خواهید شد، کاخ توپکاپی است. 
این مجموعه که با کیوسک ها و آالچیق ها 
محدود شده، توس��ط چهار حیاط سرسبز 
و باش��کوه محصور شده است. در این کاخ 
نس��لی از س��الطین برای تقریب��ا نیم قرن 
اقام��ت داش��تند. حتما تم��ام راه را پیاده 
بروی��د ک��ه بتوانی��د از چش��م انداز زیبای 
دریای مرم��ر، تنگه بس��فر و گلدن هورن 

لذت ببرید. 

موزه باستان شناسی
مردم اصوال موزه باستان شناسی را از قلم 
می اندازند و این کمی ناراحت کننده است. 
نمای��ش یک��ی از غنی تری��ن مجموعه آثار 
باس��تانی کالس��یک در جهان را می توانید 
در ای��ن موزه تماش��ا کنید. م��وزه که جزو 
جواهرات پنهان اس��تانبول است. این موزه 
در حیاط اول کاخ توپکاپی قابل دس��ترس 
اس��ت یا می توانید از طری��ق پارک گلخانه 
ب��ه این م��کان بروی��د. یک��ی از مهم ترین 
جاذبه ه��ای ای��ن مکان تاب��وت حیرت آور 
اسکندر اس��ت که مراحل مهم زندگی وی 

را به تصویر می کشد. 

موزه هنرهای اسالمی و ترکی
ترک��ی  و  اس��المی  هنره��ای  م��وزه 
خیلی ج��ذاب اس��ت. ای��ن م��وزه در کاخ 
س��ابق ابراهیم پاش��ا مس��تقر اس��ت. این 
مجموع��ه بی��ش از ۴۰ه��زار اق��الم برای 
نمای��ش دارد. هر اتاق دوره های مختلف یا 
منطقه ای از جهان اس��الم است. همچنین 
منعکس کنن��ده زندگی روزم��ره ترکیه از 
ق��رن ۸ تا ۱۹ می��الدی اس��ت. مهم ترین 
ویژگ��ی ای��ن مجموعه فرش ه��ای آویزان 

است. 
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بازار بزرگ ترکیه

معامله مقرون به صرفه ای در بازار بزرگ 
اس��تانبول خواهید داشت. این بازار با بیش 
از ۵۰۰ سال سابقه هنوز یکی از بزرگ ترین 
بازارهای سرپوشیده دنیا محسوب می شود. 
ای��ن مجموعه ش��امل ۶۰ راس��ته، ۵۰۰۰ 
مغازه، ۶۰ رستوران، ۱۸ چشمه و ۱2بازار و 
حتی یک مدرسه است. این بازار در زمینه 
فرش، چرم، س��رامیک، سوغات و جواهرات 

بسیار معروف است. 

مسجد سلیمانیه
مس��جد س��لیمانیه که کمتر از مس��جد 
آبی ش��ناخته ش��ده، بهتری��ن و موثرترین 
مس��جد استانبول است. مس��جد سلیمانیه 
توس��ط معم��ار معروف )س��نان) به صورت 
کامال ش��کوهمند طراحی شده است و یک 
ادای احترام بزرگ به هر دو آنها است. این 
مس��جد واقعا بیش��تر از یک محل عبادت 
است. این مجموعه شامل یک بیمارستان، 
یک آش��پزخانه، یک مدرس��ه و … است. 
فرام��وش نکنید ک��ه از مقبره س��لیمان و 
Roxalana  در قبرس��تان پش��ت مسجد 
و مقبره س��نان در خ��ارج از مجتمع دیدن 
کنید. اگر به این مس��جد س��ر زدید حتما 
به خیابان Addicts هم سری بزنید و در 
رس��توران های این خیابان لوبیا Kuru را 

امتحان کنید. 

Chara  کلیسا یا موزه
 Kariye ی��ا Chara کلیس��ا یا م��وزه
کمی از مس��یر گردشگری استانبول دورتر 
اس��ت. اما ارزش یک بار دیدن را دارد. این 
کلیس��ا بعد از دیوار قدیمی شهر قرار دارد 
که یکی از شگفت انگیزترین ساختمان های 

مذهبی اس��تانبول اس��ت. دیوارها و سقف 
این کلیسا توسط موزاییک های روم شرقی 
و نقاشی های افس��انه ای تزیین شده است. 
برخ��ی از ای��ن نقاش��ی ها و تزیینات جزو 
قابل توجه ترین هنرها در دنیای مس��یحیت 

است. 

Dolmabahçe  کاخ
این کاخ بس��یار ب��زرگ )۶۰۰ متر طول 
دارد)، دارای 2۸۵ اتاق و ۴3س��الن اس��ت. 

کاخ در س��ال ۱۸۵۶ س��اخته ش��ده است. 
این کاخ س��اخته ش��ده ب��ود تا اقت��دار و 
ش��کوهمندی امپراتوری عثمانی را نش��ان 
دهد ولی در واقعیت دقیقا برعکس ش��د و 
پایانی بود بر این امپراتوری. س��طان عبدل 
محمد از هیچ هزینه برای ساخت کاخ دریغ 
نکرده و برای اثبات شکوهمندی امپراتوری 
عثمانی در س��اخت ای��ن کاخ از ورقه های 
طال، کریستال و سنگ مرمر بیش از اندازه 
  Dolmabahçe استفاده کرده است. کاخ

از ورقه های طال، کریس��تال و سنگ مرمر 
ساخته شده است. 

 برج گاالتا
ب��رج گاالتا یک��ی از بهترین نقاط ش��هر 
اس��ت که به ش��ما یک نمای پانوراما 3۶۰ 
درجه از اس��تانبول را می دهد. در یک روز 
آفتابی و صاف ش��ما می توانید حتی جزیره 
ش��اهزادگان )Prances) را از ب��االی برج 
ببینید. در طبقه نهم برج کافه و رس��توران 

وجود دارد ک��ه در صورت تمایل می توانید 
اس��تفاده کنی��د. در طبقه نهم ب��رج، برج 
گاالتا، کافه و رس��توران وجود دارد که در 

صورت تمایل می توانید استفاده کنید. 

Ortaköy  یا  Bebek
Bebek  و Ortaköy دو تا از روستاهای 
استانبول است که از طریق تنگه بسفر قابل 
دسترس است. این دو منطقه بسیار جذاب 
و دیدنی اس��ت. همچنین ای��ن دو منطقه 
در میان گردش��گران کمتر ش��ناخته شده 
است. Bebek یک محله پرجنب و جوش، 
سرس��بز اس��ت و اغلب م��ردم محلی برای 
تعطیالت آخ��ر هفته به این ج��ا می روند. 
در این منطقه در کنار س��احل قدم بزنید، 
صبحانه محل��ی بخورید، نوش��یدنی مورد 
عالق��ه خ��ود را در کافه س��فارش دهید و 
تم��ام ش��بانه روز از ب��ودن در این منطقه 
لذت ببرید. اگر شما یک تور بسفر گرفتید، 
بس��یار ناراحت کننده اس��ت ک��ه بازدید از 
روس��تای Ortaköy را از دس��ت بدهید، 
Bebek  و Ortaköy دو تا از روس��تاهای 
استانبول است که از طریق تنگه بسفر قابل 
دسترس است. Bebek  یک محله سرسبز 
اس��ت و اغلب مردم محلی برای تعطیالت 

آخر هفته به این جا می روند. 

بازدید از بازار محلی
آشپزی ترکیه بسیار غنی است. غذاهای 
ترکی��ه ش��امل طعم های مختل��ف قاره ای 
و فرهنگ ه��ای مختل��ف اس��ت. می توانید 
غذاهای محلی ترکیه را در یک بازار محلی 
تجرب��ه کنید. در این بازارها محصوالتی که 
ارائه می ش��ود تماما از مواد تازه تهیه شده 

است. 

ضمیمه شمــاره  426 شنبه 3 بهمن 1394
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مدیرکل حراسـت شـهرداری تبریز 
گفت: تکریم ارباب رجوع و حفاظت 
از حریـم خدمتگـزاری برآیند تمام 
اهداف حراست شهرداری است. به 
گزارش خبرنـگار ما در تبریز، دکتر 

تراب حسـنی، در مراسـم معارفه مدیر حراسـت سازمان 
عمران شـهرداری تبریز با بیان این مطلب اظهار داشـت: 
تکریـم ارباب رجوع، چه از حیث مبانی دینی و چه از نظر 
اصول سازمانی، مورد تاکید بوده و از این رو باید در عموم 
بخش های شـهرداری بارز باشـد. وی به نقش حراست در 
این خصوص اشـاره کرد و افزود: ادارات مختلف حراسـت 
در هر یک از مناطق، سـازمان و شـرکت ها، باید متناسب 
با نوع فعالیت  سـازمانی هر واحد، نظارت ها و پیگیری های 
خود را در راستای جلب رضایت شهروندان متمرکز کنند. 
مدیرکل حراست شـهرداری تبریز با بیان این که امروز به 
مدد همدلی و همزبانی ارزنده در شـهر، فضای ارزشمندی 

برای خدمتگزاری فراهم آمده است، تاکید کرد: ...

 مدیـر عامـل سـازمان منطقـه ویژه 
اقتصـادی انـرژی پـارس از کاهـش 
میـزان فلرینـگ در 10 فاز نخسـت 
پـارس جنوبی بـه میـزان 5 میلیون 

متـر مکعـب در هفتـه خبـر داد. بـه 
گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی منطقه ویژه پـارس، مهدی 
یوسـفی با حضـور در همایش هـوای پاک در پتروشـیمی 
نـوری برگزار شـد با بیـان این که انجـام اقدامات اصالحی 
و کاهـش فلرینـگ در 10 فاز نخسـت پـارس جنوبی ادامه 
دارد، افـزود: هم اکنون میزان فلرینـگ در فازهای یک تا 
10 که پیش از این هشـت میلیون مترمکعب در هفته بود به 
میزان پنج میلیون متر مکعب رسـیده اسـت و پیش بینی 
می شـود با تداوم این امر تا پایان سال 9٦ این رقم به 2,8 
میلیـون متـر مکعب برسـد. وی حفاظت از محیط زیسـت 
کشـور را از موضوعهای مهم و در اولویـت مجموعه دولت 
دانسـت و تصریـح کرد: دولـت تدبیر و امید بـا روش ها و 

رویکردهای جدیدی که در زمینه حفاظت از محیط...

حفاظت از حریم خدمتگزاری 
برآیند تمام اهداف حراست 

شهرداری تبریز است

فلرینگ در پارس جنوبی به 
٥ میلیون مترمکعب در هفته 

کاهش یافت

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: 

طرح کاهش جمعیت زندانیان
 در حال بررسی نهایی است
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ــرايط  ــت: زندان و زندانبانى داراى ش ــتان يزد گف ــترى اس رئيس كل دادگس
خاصى است و نبايد به علت كمبود منابع مالى مورد غفلت قرار گيرد. 

ــه شوراى قضايى استان يزد كه به منظور بررسى  محمدرضا حبيبى در جلس
كمبودهاى مالى و اعتبارى دستگاه هاى وابسته به قوه قضاييه تشكيل شده بود، 
بيان كرد: هيچ  فردى موافق توسعه زندان نيست، اما واقعيت هاى اين بخش نيز 

نبايد تحت الشعاع مسائل ديگر از جمله كمبودهاى مالى قرار گيرد. 
ــم و حائز اهميت  ــيار مه ــت و رفع كمبود هاى زندان را بس ــن امني وى تامي
ــت و گفت: به هر حال افرادى در زندان جمع شده اند كه در فضاى آزاد و  دانس
ــرايطى  ــت و در چنين ش معمول جامعه توان حفظ و نگهدارى از آنها نبوده اس
ــختى هاى خاص  ــراد در يك محيط كوچك و محصور از س ــدارى از اين اف نگه

زيادى برخوردار است. 
ــاس نوع  ــان كرد: رعايت طبقه بندى زندانيان براس اين مقام قضايى خاطرنش

ــن ضرورى است و اجراى آن مستلزم توجه خاص به اعتبارات و  جرم و بزه و س
امكانات مورد نياز است. 

ــت است كه  ــد: درس وى بر رعايت حقوق زندانيان نيز تاكيد كرد و يادآور ش
ــور به تحمل مدت هاى متفاوتى در حبس  ــراد به داليل ارتكاب جرائمى مجب اف
شده اند، اما به لحاظ اخالقى بايد حقوق آنها و كرامت انسانى آنها رعايت شود. 
ــتان يزد تامين امنيت جامعه را مهم ترين وظيفه  ــترى اس رئيس كل دادگس
ــت و تصريح كرد: بخش بزرگى از تامين امنيت جامعه در گروى  حاكميت دانس
ــت تا زندان را به يك دانشگاه ارتقاى اخالق  هنر زندانبانى خوب و اثربخش اس

و ايمان تبديل كند. 
ــكر از حضور معاون عمرانى استاندار در جلسه شوراى قضايى،  وى ضمن تش
اظهار اميدوارى كرد كه اين حضور موجب توجه ويژه به زندانيان و اولويت دادن 

به نيازهاى آن مجموعه در تخصيص اعتبارات شود. 

ــور  ــا و اقدامات تامينى و تربيتى كش ــازمان زندان ه رئيس س
ــگيرى از وقوع جرم بايد به عنوان يك فرهنگ و يك  گفت: پيش
اصل در تمامى دستگاه ها و نهادهاى كشور صورت پذيرد و طرح 

كاهش جمعيت زندانيان در حال بررسى نهايى است. 
به گزارش سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور، 
اصغر جهانگير در نشست مشترك با دادستان تهران در اين باره 
ــتور رئيس قوه  ــزود: طرح كاهش جمعيت زندانيان كه به دس اف
ــط كارگروهى از  قضاييه و پس از بيانات مقام معظم رهبرى توس
ــده، در حال بررسى نهايى است  مقامات ارشد قضايى تدوين ش
كه اميدوارم به زودى براساس نتايج اين طرح سياست هاى جديد 

قضايى توسط آيت اهللا آملى الريجانى ابالغ شود. 
ــه افزود: طرح كاهش هدفمند جمعيت زندانيان با  وى در ادام
در نظر گرفتن چهار ظرفيت فقهى، قانونى، مديريتى و اجتماعى 
ــده كه اجراى كامل آن منوط به همكارى و هم افزايى  تدوين ش

تمامى نهادها و ارگان هاى ذى ربط است. 
جهانگير تصريح كرد: وقتى صحبت از كاهش جمعيت زندانيان 
مى شود، منظور كاهش هدفمند زندانيان است كه اين يك پروسه 
ــگيرانه، بازنگرى در قوانين و  ــامل انجام اقدامات پيش ــترده ش گس
ــتفاده از ظرفيت هاى قانونى، استفاده از مجازات هاى جايگزين،  اس
ــعه فعاليت هاى اصالحى و  ــت از خانواده هاى زندانيان و توس حماي

تربيتى است. 
ــه با هدف  ــت ك ــازمان زندان ها در ادامه اين نشس ــس س رئي

ــازمان و مجموعه  ــدركاران س ــت ان ــتر بين دس هماهنگى بيش
ــكالت  ــى از عمده ترين مش ــد، گفت: يك ــزار ش ــتانى برگ دادس
ــودگى و واقع شدن بسيارى از آنها  ــور بحث فرس زندان هاى كش
ــت كه با در نظر گرفتن ظرفيت ناكافى آنها  ــهرى اس در بافت ش
ــاخت زندان هاى جديد بيش از هر زمان ديگرى مطرح  نياز به س

است. 
ــاى جديد با توجه به  ــاخت زندان ه وى در ادامه بيان كرد: س
لزوم استاندارد سازى و اجراى كامل طرح تفكيك زندانيان منوط 

به وجود اعتبارات الزم است. 
ــاخت زندان هاى جديد مستلزم مطالعات فنى  جهانگير افزود: س
ــاخت هاى الزم از جمله تامين امنيت، وضعيت تردد  و تامين زيرس
زندانيان و خانواده ها، تامين حامل هاى انرژى و تامين نيروى انسانى 
ــتگاه قضا با اعالم اينكه در سال گذشته  ــاور رئيس دس ــت. مش اس
حدود 11 هزار زندانى به دليل بيمارى هاى مختلف در بيمارستان ها 
ــالمت زندانيان يكى از اولويت هاى  بسترى شدند، گفت: تامين س
مهم سازمان زندان ها است و نبايد از اين نكته غافل شويم كه تامين 
ــالمت زندانيان، يعنى تامين سالمت جامعه، ولى در اين موضوع  س

نيز بحث كمبود اعتبارات وجود دارد. 
ــه ضمن ارائه آمارى از وضعيت قضايى زندانيان به  وى در ادام
ــتان تهران بر ضرورت تعامل دستگاه قضايى  مقامات قضايى اس
ــازمان زندان ها جهت رفع مشكالت زندانيان و خانواده هاى  با س

آنان تاكيد كرد. 

رئيس كل دادگسترى استان يزد: 

رعايت طبقه بندى زندانيان ضرورى است

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور: 

طرح كاهش جمعيت زندانيان در حال بررسى نهايى است

حقوق و تجارت
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مالحظاتى پيرامون جرم بين المللى (بخش پايانى)
ــك از اين دو امكان با اصولى كه حقوق  درواقع، هيچ ي
بين الملل فعلى ادعاى مبتنى بودن بر آنها را دارد، سازگار 
ــت. قبال از نخستين امكان صحبت به ميان آمد. اگر  نيس
ــازمان  بتوان زمانى كه انتقامجويى به لحاظ ضعف  هاى س
ــل  ــروعيت توس جمعى حفظ صلح صورت مى گيرد، مش
ــد خواه نه- مورد ترديد  ــلحانه باش به آنها را – خواه مس
ــق اولى مى توان نتيجه گرفت كه اعمال  قرار داد، به طري
مستقيم انتقام جمعى از سوى دولت  هاى عدالت گر، اصل 
عدم توسل به زور در روابط بين المللى را (مانند اصل حل 
و فصل صلح جويانه اختالفات) مستقيما زير سوال مى برد. 
ــه دعوى در  ــط حق اقام ــس، دومين امكان (بس برعك
ــده به اين جهت كه  ــه به همه دولت ها اعطا ش دادگاه ك
ــده  ــه آنها داراى نفع برابرى در رعايت تعهد نقض ش هم
ــت. مولفان  ــق با همين اصول اس ــتند) به ظاهر مواف هس
ــوپ در نظريه مخالفش در  ــيارى، به ويژه فيليپ جس بس
ــوابق مشهورى- چون  پرونده آفريقاى جنوب غربى، به س
ــى اول عهدنامه  هاى  ــگ جهان ــس از جن ــابقه اى كه پ س
ــازمان  ــور س ــا مواد 23 تا 26 منش ــا ي ــت اقليت ه حماي
بين المللى كار را در نظام جهانى تنظيم و ايجاد مى كند- 
ــى  ــف گرايش ــتناد كرده اند تا بتوانند به كش ــاره و اس اش
ــل آيند. اين  ــئله «قانونى بودن» نائ ــى از ظهور مس حاك
ــا مالحظه مى كنيم كه  ــت، ام گرايش حتمى و قطعى اس
ــوى همواره در  ــوص اقامه دع ــاى موجود درخص آيين ه
ــال در چارچوب  ــارى و نهادى خاص، مث ــوب هنج چارچ
سازمان بين المللى كار، كنوانسيون اروپايى حقوق بشر يا 
ــطح جهانى يا ناظر  جوامع اروپايى قرار مى گيرند و در س
بر مكانيسم  هاى انعطاف پذير و ناقص كنترل سياسى است 
ــن)، يا در  و نه كنترل قضايى (بدون هيچ اثر حقوقى روش
ــطح منطق هاى ناظر بر نظام هاى حقوقى مستقل است  س
ــه به قاضى مقدمتا پيش بينى  كه در آنها مراجعه يكجانب
ــاس  ــوق بين الملل عمومى، اس ــام حق ــت. در نظ شده اس
ــر راه  قراردادى بودن مراجعه به قاضى مانع بزرگى در س
ــتقرار دعواى عمومى است، خوا ه اين دعوى «مردمى»  اس

باشد خواه نباشد. 
ــت نه  ــئله توصيف جرم اس ــئله، مس 2- حادترين مس
ــه. اين عمل به  ــه معناى قضايى كلم ــئله «دعوى» ب مس
ــش  هاى هنجارى  ــت كه باوجود كوش ــدازه مهم اس آن ان
ــكله انواع مختلف  ــى به منظور تعيين عناصر متش احتمال
ــى بودن جرائم  ــيون، اصل قانون ــم از طريق كنوانس جرائ
هرگز با همان شدتى كه در حقوق داخلى اعمال مى گردد 
ــان  ــل قابل اجرا نخواهد بود. بدين س ــوق بين المل در حق
ــتناكى  ــئله وصف و عنوان جرم، آزادى ارزيابى وحش مس

براى مباشر آن باقى خواهد گذاشت. اگر به كليه دولت ها 
اين حق داده شود كه به جرم عليه بعضى تعهدات عنوان 
ــا كنند، بايد بپذيريم كه دولت ها اين حق  «جنايت» اعط
يكجانبه و خودسرانه را دارند كه مبادرت به اقدام كيفرى 
ــرات و حتى عدم امكان  ــد، اقدامى كه در باال به خط كنن
ــاره كرديم. در اينجا يكبار ديگر اين  آن از نظر قانونى اش
ضرورت منطقى و سياسى را بازمى يابيم كه عمل حقوقى 
ــد به ارگانى كه  ــخيص جنايت در وضعيت خاص، باي تش
داراى نمايندگى از سوى جامعه بين المللى است و به نام 
ــود و نه به ارزيابى خودسرانه  ــپرده ش آن عمل مى كند س

و فردى دولت ها. 
ــل كه ماده  ــت هايى از اين نوع اص ــراى تامين خواس ب
ــت مى دهد كه  ــت صالحي ــوراى امني ــور به ش 39 منش
ــه صلح، وجود نقض صلح يا يك عمل  «وجود تهديد علي
ــخيص خود احراز كند. اگرچه  تجاوزگرانه…. » را به تش
ــدرت تعيين عنوان و قدرت اجراى ضمانت  همين ماده ق

ــازد، با اين حال بجا  اجراها را ب هاين ارگان محول مى س
است به طور صريح اولى را از دومى تفكيك كنيم، چرا كه 
ــت. همين اهميت اساسى  يكى مقدمه الزم بر ديگرى اس
ــيدگى  ــت كه، در مرحله رس عمل تعيين عنوان جرم اس
ــه ارگانى حق توصيف  ــكلى، تعيين اين نكته را كه چ ش

جرم را دارد مهم مى سازد. 
ــازمان ملل متحد  ــن، در اينجا نيز رويه س ــا وجود اي ب
ــورا كه  ــه در مورد رويه ش ــت: چ ــردرگمى اس موجب س
ــزرگ را از مجازات معاف  ــا دولت  هاى ب ــه لزوما ي هميش
ــت، و چه در مورد  ــى به آن ممنوع اس مى كند يا دسترس
رويه مجمع كه به هر حال عارى از امكانات ضرورى است 
و آنقدر تحت كنترل «اكثريت  هاى بدون اراده» قرار دارد 
ــاى الزم براى قدرت و نفوذ  ــه نمى تواند كليه تضمين  ه ك

يك چنين اقدام حقوقى را ارائه كند. 
بى شك، راه حل دلخواه از اين جهت اين است كه از راه 
ــيون وين در مورد حقوق معاهدات  حل ماده 66 كنوانس

ــن عنوان جرم عليه قواعد  الهام بگيريم و صالحيت تعيي
ــترى  آمره را براى صدور حكم درباره آن به ديوان دادگس
ــور كرد كه  ــا آيا مى توان تص ــا كنيم، ام ــى اعط بين الملل
ــارى بااين اهميت  ــا در مورد اينكه قدرت و اختي دولت ه

به ديوان تفويض شود باهم توافق دارند؟ 
نتيجه

ــور  ــه ط ــق ب ــى دقي ــل فن ــك تحلي ــاى ي ضرورت  ه
اجتناب ناپذيرى بايد كميسيون حقوق بين الملل را ناچار 
ــئوليت دولت،  ــد كه آيا مس ــن موضوع كن ــه مطالعه اي ب
برحسب محتواى تعهد نقض شده، تغيير مى كند يا خير؟ 

كه در واقع اين كار را نيز انجام داده است. 
ــيون مأموريت خود را با توجه به  با اين كار، كميس
ــيك آغاز كرد.  ــئوليت بين المللى كالس ــى مس چگونگ
ــد كه  ــيون به نتيجه اى مى رس ــن، كميس ــا وجود اي ب
ــت، اما مى توان  ــق صورى آن قابل اعتراض نيس منط
ــى آن  ــاختارى و سياس در مورد آن گفت كه آثار س

ــترد ه اى از  ــه طور گس ــا الاقل ب ــتند، ي ــى هس انقالب
ــئوليت طرفينى  چارچوب مضيق حقوق كالسيك مس

فراتر مى روند. 
ــى»  تدريج ــترش  «گس ــوان  عن ــت  تح ــيون،  كميس
ــاد اين قواعد اخالقى  ــت كار كند تدوين و ايج نمى توانس
ــتم ملل متحد بيش از 30 سال است  جهانى را كه سيس
آن را به عهده دارد، مورد مالحظه قرار ندهد. پيشتر، قبل 
ــيون، ديوان دادگسترى بين المللى در پروند  ه اى  از كميس
ــچ وجه ضرورى نمى كرد از  ــه در آن اين موضوع به هي ك
وجود تعهدات درمقابل «كل جامعه بين المللى» به گرمى 

استقبال كرده است. 
ــوع كه عدم رعايت  ــك، الزمه تاكيد بر اين موض معذال
اين تعهدات، جنايت به حساب مى آيد اين است كه فرض 
كنيم جامعه بين المللى به انداز ه اى واقعى و سازمان يافته 
ــت كه مى تواند به ايجاد مكانيسم هاى جمعى مجازات  اس
ــم هايى كه مشروعيت آنها از سوى  مبادرت كند؛ مكانيس
ــده و جا افتاده باشد  ــميت شناخته ش همه چنان به رس
كه ضمانت اجرا هايى كه تحميل خواهد كرد، مورد قبول 

واقع شده و اجرا شود. 
ــكلى كه ابتكار كميسيون حقوق بين الملل  اما تمام مش
ــود كه ميان  ــدم تعادلى خالصه مى ش ــاد كرده در ع ايج
ــك منجر  ــت. تحول قاعده، بى ش قاعده ونهاد موجود اس
ــود، اما  ــروع مى ش ــاختن انواع اعمال نامش به مضاعف س
نارسايى  هاى نهاد به احتمال قوى مدت ها مانع از استقرار 

رژيم «مسئوليت كيفرى» خواهد شد. 
ــروى قاعده به ويژ ه اين است  در وضع فعلى، نتيجه پيش
كه نارسايى هاى عدالت قراردادى را گوشزد و عدم توانايى 
ناشى از قدرتى است كه اساسنامه اين ارگان به قوى ترها 
ــت كه اختالفات سياسى  اعطا كرده و نيز به لحاظ آن اس

ميان جميع كشورها موجب فلج آن شده است. 
ــن قوانين حقوقى ملل  ــايد دقيقا ارزش ارگان تدوي ش
ــتار آن  ــن طريق خواس ــه از اي ــت ك ــد در آنجا اس متح
ــت كه ساختارها در حد قواعدى كه خود مسئول  شده اس

پيشبرد و گسترش آنها هستند ارتقا يابند. 
ــى دعوت «جامعه بين المللى» به انجام  اما چنين اقدام
ــان نيست، زيرا مسئله  ــى است كه چندان هم آس كوشش
ــت از مراقبت،  ــت بلكه صحب ــارت نيس فقط جبران خس

محكوم ساختن و مجازات كردن نيز در ميان است. 
ــش خود به  ــك، پي ــه دولت ها امروز بى ش ــارى، كلي ب
ــيم به برادران  ــخنان حكيمانه اى مى انديشند كه زوس س

كارامازوف اندرز مى داده است: 
ــه تو قاضى هيچكس نمى توانى بود، زيرا  به ياد بياور ك
ــل از محاكمه يك جنايتكار، قاضى بايد بداند كه خود  قب
ــايد بيش از همه  ــت و ش نيز به اندازه متهم جنايتكار اس

مقصر جنايت خويش باشد. 

پى ير  مارى دوپويى
ترجمه و تلخيص: دكتر على حسين نجفى ابرندآبادى

حقوق و تجارت
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بوشهر- خبرنگارفرصت امروز- مدیر عامل 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از 
کاهش میزان فلرینگ در ١٠ فاز نخست پارس 
جنوبی به میزان ٥ میلیون متر مکعب در هفته 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه 
ویژه پارس، مهدی یوسفی با حضور در همایش 
هوای پاک در پتروشیمی نوری برگزار شد با 
بیان این که انجام اقدامات اصالحی و کاهش 
فلرینگ در ١٠ فاز نخست پارس جنوبی ادامه 
دارد، افزود: هم اکنون میزان فلرینگ در فازهای 
میلیون  هشت  این  از  پیش  که   ١٠ تا  یک 
مترمکعب در هفته بود به میزان پنج میلیون 
متر مکعب رسیده است و پیش بینی می شود 
با تداوم این امر تا پایان سال ٩٦ این رقم به 

حفاظت  وی  برسد.  مکعب  متر  میلیون   ٢,٨
از محیط زیست کشور را از موضوع های مهم 
و در اولویت مجموعه دولت دانست و تصریح 
کرد: دولت تدبیر و امید با روش ها و رویکردهای 
جدیدی که در زمینه حفاظت از محیط زیست 
اتخاذ کرده به نتایج خوبی نیز در این زمینه 
قدردانی  خور  در  تالش ها  این  و  یافته  دست 
است. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس ضمن ابراز خرسندی از روز اجرای 
توافق هسته ای و تالش دولت بر لغو تحریم ها، 
دولتمردان  تالش  با  دیماه    ٢٦ شنبه،  گفت: 
بزرگی در  و دستگاه سیاست خارجی رویداد 
عرصه سیاسی و اقتصادی کشور صورت گرفت 
و خوشبختانه جامعه جهانی بر صلح آمیز بودن 

برنامه هسته ای ایران و تداوم آن صحه گذاشت. 
یوسفی لزوم پرهیز از نگاه سیاسی به موضوعات 
واکنش های  از  خودداری  و  محیطی  زیست 
اقدامات اصالحی در  احساسی را الزمه تداوم 
این زمینه دانست و تاکید کرد: موضع گیری 
مردم و مسئوالن باید مبتنی بر نتیجه گیری 

از داده ها و اطالعات استخراج شده از مراجع 
صالحیت دار باشد، در غیر این صورت نخواهیم 
توانست به اهداف مورد نظر درسند چشم انداز 
محیط زیستی کشور برسیم. وی فعال سازی 
سازمان های مردم نهاد و ارائه مشوق به صنایع 
را از جمله راهکارهای مشارکت همگان در انجام 
فعالیتهای محیط زیستی دانست و تاکید کرد: 
هدفگذاری و برنامه ریزی برای ارتقای مولفه های 
زیست محیطی از سوی شرکتهای مستقر در 
منطقه ویژه پارس در کارگروهی که براساس 
از  حفاظت  سازمان  و  نفت  وزارت  تفاهم نامه 
پیگیری  است  گرفته  شکل  زیست  محیط 
می شود و امیدواریم با همکاری شرکتها و صنایع 

فعال در منطقه به نتایج مورد نظر دست یابیم.

اخبارفلرینگ در پارس جنوبی به ٥ میلیون مترمکعب در هفته کاهش یافت

مدیرعامل مخابرات گلستان :
 خدمت به خانواده شهدا وایثارگران 

از مقدس ترین کارهاست 
شرکت  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
قربان گرزین  با خانواده شهید  استان گلستان  مخابرات 
دیدار وگفتگو کرد. در این دیدار که با هدف تجدید میثاق 
با شهدا وترویج فرهنگ ایثار وشهادت در نخستین روزهای 
پایگاه بسیج  اعضا  برگزار شد  کاری مهندس شهمرادی 
شهید قندی – امور ایثارگران وروابط عمومی با خانواده 
شهید قربان گرزین دیدار وبا آرمانهای شهدا تجدید میثاق 
استان گلستان  عامل مخابرات  مدیر  نمودند. شهمرادی 
از برگزاری این دیدار را دلجویی از خانواده شهدا  هدف 
واعالم پیروی از آرمانهای شهدا عنوان کرد. وی گفت:ما 
امروز باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم شهدایی که با صبر 
واستقامت درسهای زیادی به ما آموختند و برای رضای 
خدا کارکردند. وی افزود: عظمت شهدا چیزی نیست که 
فقط ما به عنوان یک جمع مسلمان وانقالبی در مقابل آن 
سر تعظیم فرود بیاوریم هرانسان با انصاف در هر مسئولیتی 
که بیشتر به این مملکت خدمت کند به راه شهیدان بیشتر 
خدمت کرده است خدمت به خانواده شهدا بهترین وسیله 

کسب رضای خداوند است. 

مدیرعامل آبفای کهگیلویه وبویراحمد: 
کیفیت پساب خروجی فاضالب 
شهرستان یاسوج ارتقا یافت 

آبفای  مدیرعامل  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت در اجرای طرح کشت 
پساب  خروجی  کیفیت  بهبود  به منظور  آبی  عدسک 
فاضالب شهرستان یاسوج خبر داد. سیدعلی لدنی نژاد، با 
بیان اینکه مقدمات اجرای طرح کاشت عدسک آبی در 
خروجی تصفیه خانه فاضالب یاسوج از سال ٩٢ آغاز شد، 
اظهار داشت: با توجه به ویژگی های این گیاه آبی و تاثیری 
که در تصفیه آب دارد، کشت این عدسک آبی از خرداد 
٩3 در حوض خروجی تصفیه خانه فاضالب یاسوج آغاز 
شد و به مرور سطح حوض را پوشاند. مدیرعامل آب و 
با گسترش  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب 
تصفیه خانه  خروجی  حوض  در  آبی  عدسک های  سطح 
فاضالب یاسوج کیفیت پساب فاضالب نیز بیشتر می شود. 
لدنی نژاد با بیان اینکه این گیاه آبزی مانند فیلتر ذرات ریز 
و کلوئیدی را از از پساب فاضالب جدا می کند، افزود: مواد 
به دام افتاده توسط این گیاه تجزیه و به عنوان غذا مورد 
استفاده قرار گرفته و یا با تشکیل فلوک های بزرگتر در 
ته حوض ته نشین می شوند. وی از حذف فلزات سنگین، 
کاهش نیتروژن، حذف کدورت و حذف مواد جامد معلق 
در پساب فاضالب به عنوان بخشی دیگری از عملکرد گیاه 
عدسک یاد کرد و گفت: جلوگیری از رشد جلبک ها در 
حوض ته نشینی، جلوگیری از فرار لجن باال آمده از کف 
الگون ته نشینی و کاهش کدورت از دیگر دستاوردهای 
اجرای طرح کشت عدسک آبی در خروجی تصفیه خانه 

فاضالب یاسوج است. 

سال جاری صورت گرفت
ستاد اقامه نماز آبفای شهری 

گیالن برای دومین سال پیاپی به 
رتبه شایسته تقدیر دست یافت

رشت- خبرنگار فرصت امروز- دبیر ستاد اقامه نماز و 
شورای فرهنگی آبفای شهری گیالن از کسب رتبه شایسته 
تقدیر این شرکت در سطح ادارات استان از سوی ستاد 
اقامه نماز استان گیالن برای دومین سال پیاپی خبر داد. 
حمیدرضا ناطقی، دبیر ستاد اقامه نماز و شورای فرهنگی 
شرکت آبفای شهری گیالن با اشاره به اعالم امتیاز ساالنه 
فعالیت های فرهنگی و برنامه های اجرایی ابالغی از سوی 
و  نیرو  وزارت  توافقنامه  براساس  استان  نماز  اقامه  ستاد 
ستاد اقامه نماز کشور اظهار داشت: شرکت آبفای گیالن 
در ارزیابی به رتبه شایسته تقدیر دست یافت. وی با بیان 
این مطلب که آبفای شهری گیالن برای دومین سال پیاپی 
به رتبه شایسته تقدیر دست یافت، افزود: این امر حاکی از 
تالش مجموعه کارکنان، امامان جماعت و مدیریت عامل 
شرکت در پرداختن به مسائل فرهنگی به ویژه ترویج و 

اشاعه فرهنگ نماز و نماز جماعت می باشد. 

اخبار

حراست  مدیرکل  فالح-  اسد  تبریز- 
و  ارباب رجوع  تکریم  تبریز گفت:  شهرداری 

تمام  برآیند  خدمتگزاری  حریم  از  حفاظت 
گزارش  به  است.  شهرداری  حراست  اهداف 
خبرنگار ما در تبریز، دکتر تراب حسنی، در 
مراسم معارفه مدیر حراست سازمان عمران 
اظهار  مطلب  این  بیان  با  تبریز  شهرداری 
داشت: تکریم ارباب رجوع، چه از حیث مبانی 
دینی و چه از نظر اصول سازمانی، مورد تاکید 
بخش های  عموم  در  باید  رو  این  از  و  بوده 
حراست  نقش  به  وی  باشد.  بارز  شهرداری 
ادارات  افزود:  و  کرد  اشاره  خصوص  این  در 

مختلف حراست در هر یک از مناطق، سازمان 
فعالیت   نوع  با  متناسب  باید  شرکت ها،  و 
پیگیری های  و  نظارت ها  واحد،  هر  سازمانی 
رضایت شهروندان  راستای جلب  در  را  خود 

متمرکز کنند. 
بیان  با  تبریز  شهرداری  حراست  مدیرکل 
این که امروز به مدد همدلی و همزبانی ارزنده 
در شهر، فضای ارزشمندی برای خدمتگزاری 
باید  حراست  کرد:  تاکید  است،  آمده  فراهم 
تاثیرگذار،  و  بانشاط  این فضای  از  با صیانت 

عمرانی  پیشرفت های  تداوم  برای  بستر الزم 
با اشاره  و اجتماعی شهر را فراهم کند. وی 
بر  مقدم  همواره،  پیشگیری،  این که  به 
زمینه های  گفت:  است،  قهری  برخورد های 
تخلف و بی انضباطی باید در مبدا بروز، خنثی 
شود، در این صورت می توان در فضایی سالم و 
اعتمادی، به توسعه برنامه ها امیدوار بود. الزم 
به ذکر است در این مراسم، دکتر تراب حسنی 
مدیر  عنوان  به  را  الهی  بهمن  حکمی،  طی 

حراست سازمان عمران تبریز معرفی کرد. 

مدیرکل حراست شهرداری تبریز:

حفاظت از حریم خدمتگزاری برآیند تمام اهداف حراست شهرداری تبریز است

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی؛
دهه فجر امسال 270 پروژه 

مخابراتی به بهره برداری می رسد

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- بهمن اسمعیل زاده با 
اشاره به پروژه های قابل افتتاح شرکت مخابرات آذربایجان 
غربی در دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر امسال ٢7٠ 
به  اشاره  با  بهره برداری می رسد. وی  به  پروژه مخابراتی 
پروژه ها شامل  این  پروژه ها، تصریح کرد:  این  مهم ترین 
توسعه شبکه، توسعه خطوط انتقال، توسعه BRS، توسعه 
پورت ها، اینترنت پرسرعت و توسعه فیبر نوری است که در 
شهرهای مختلف آذربایجان غربی به بهره برداری خواهند 
رسید. مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی با اشاره 
ابراز  این میزان پروژه،  افتتاح  اعتبار هزینه شده برای  به 
داشت: ١4٠ میلیارد ریال اعتبار برای بهره برداری رسیدن 
شده است.  هزینه  فجر  دهه  در  افتتاح  قابل  پروژه های 
ارائه  در  تحول  شاهد  امسال  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
خواهیم  غربی  آذربایجان  استان  در  اول  همراه  خدمات 
درصدی  پوشش ١٠٠  شاهد  امسال  داشت:  اظهار  بود، 
خواهیم  غربی  آذربایجان  استان  در  همراه  تلفن  شبکه 
بود. اسمعیل زاده با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های مورد 
نیاز برای توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت 
در نقاط مختلف استان مورد توجه قرار دارد، ادامه داد: 
تا پایان سال آینده تمام روستاهای آذربایجان غربی نیز از 
شبکه اینترنت پرسرعت بهره مند خواهند شد. مدیرعامل 
شرکت مخابرات آذربایجان غربی با بیان اینکه تمام تالش 
خود را برای تحقق برنامه های در نظر گرفته شده به کار 
گرفته ایم، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت های مورد نیاز 

برای توسعه خدمات این شرکت یکی از اولویت ها است

تخریب 20 مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز در حاشیه شهر یاسوج

حقوقی  مسئول  امروز-  فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
از ٢٠  از تخریب بیش  اداره اجراییات شهرداری یاسوج 
مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه شهر یاسوج خبر 
با اشاره به ساخت  داد. هدایت  راد در جمع خبرنگاران 
و ساز غیرمجاز در شهر یاسوج گفت: حاشیه نشینی در 
اطراف شهر یاسوج در حال افزایش است و با افزایش این 
حاشیه نشینی ساخت و ساز غیرمجاز در اطراف شهر وجود 
دارد که شهرداری یاسوج اقدام به تخریب این بناها کرده 
یاسوج  شهرداری  اجراییات  اداره  حقوقی  مسئول  است. 
اضافه کرد: در سال جاری بالغ بر ٢٠ مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز در شهر یاسوج تخریب شده و سایر ساخت و 
سازهایی که در کمیسیون ماده ١٠٠ رای تخریب آنها 
صادر شده باشد نیز اجرا و تخریب می شوند. وی با بیان 
برخورد  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با  شهرداری  اینکه 
می کند، تصریح کرد: بسیاری از این ساخت و سازها به 
که  می شود  انجام  کشاورزی  اراضی  در  و  شبانه  صورت 
شهرداری با طبق قانون این نوع بناها را تخریب می کند 
ضمن اینکه طبق قانون، شهرداری اجازه ارائه خدمات به 
ساخت و سازهای غیر مجاز را ندارد. این مسئول با بیان 
به شهرداری  از هرگونه ساخت و ساز  اینکه مردم قبل 
استعالم  شده  خریداری  ملک  خصوص  در  و  مراجعه 
بگیرند، اضافه کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر 
یاسوج موجب شده شهرداری برای تعریض خیابان ها با 
مشکالتی مواجه باشد. راد تصریح کرد: شهرداری یاسوج 
به تنهایی قادر به برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز 
تخریب  و همچنین  پدیده  این  با  مقابله  برای  و  نیست 
نیروی  همکاری  نیازمند  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 

انتظامی است.

معاونت  سرپرست  فالح-  اسد  تبریز- 
الملل  بین  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
شدن  متولد  از  شرقی  آذربایجان  استانداری 
با  که  داد  خبر  نوظهوری  خصوصی  بخش 
بخش خصوصی واقعی متفاوت بوده و معوقات 
ها  بانک  دست  روی  میلیاردی  هزار  چند 
گذاشته است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
احمد محمدزاده در آیین معارفه مدیر شعب 

بانک سپه آذربایجان شرقی با بیان این که از 
استان  در  امید  و  تدبیر  دولت  استقرار  زمان 
این  از  ما  افزود:  بوده ایم،  بانک ها  کنار  در 
که  زیرا  جوییم،  می  تبری  خصوصی  بخش 
این پدیده نوظهور متفاوت با بخش خصوصی 
سنتی ریشه دار و اصیل است. وی در ادامه با 
اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز در استان، 
افزود: با توجه به اینکه این موسسات در جریان 

 انتقال و رسیدن پول به بانک ها اختالل ایجاد 
کرده اند، بانک ها نیز نباید به آنها خدمات دهند 
و امیدواریم روزی فرا برسد که اعالم کنیم در 
استان حتی یک موسسه غیرمجاز وجود ندارد. 
در این مراسم که با حضور عضو هیات مدیره و 
تعدادی از مسئوالن بانک سپه برگزار شد، نادر 
سلیمانی به عنوان مدیر جدید شعب بانک سپه 

استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

به  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
صفرعلی  عمومی،مهندس  روابط  گزارش 
جمال لیوانی درگفتگو با پایگاه اطالع رسانی 
دریافت  درصدی   ٢٢٥ رشد  از  گازگلستان 
سال جاری  اول  ماهه  در١٠  پیشنهادات 

نسبت به سال ٩3 خبرداد. 
وی با بیان مطلب فوق افزود: شورای همیاری 
و مشارکت شرکت گاز استان گلستان ضمن 
دریافت  و  شده  تعیین  اهداف  به  دستیابی 

اول  ماهه   ١٠ در  پیشنهاد   ١3٠٠ از  بیش 
بخش  در  خوبی  بسیار  رشد  جاری،  سال 

سرانه دریافت پیشنهادات داشته است. 
بیان  با  ادامه  در  گلستان  گاز  مدیرعامل 
تصویب  با   ٩4 سال  در  شورا  این  اینکه 
ارائه  پیشنهادات  مجموع  از  پیشنهاد   ١٢٥
به  نسبت  نیز  بخش  دراین  توانست  شده 
توجهی  قابل  پیشرفت  گذشته  سنوات 
انشاء ا... کرد  امیدواری  ابراز  باشد  داشته 

همچنان  سال جاری  پایان  تا  روند  این 
دبیر  راستا  درهمین  باشد.  داشته  ادامه 
گاز  شرکت  مشارکت  و  همیاری  شورای 
استان گلستان نیز مهم ترین دالیل رسیدن 
خوب  بسیار  حمایت  را  موفقیت  این  به 
شرکت،  مدیره  هیات  واعضای  عامل  مدیر 
اصلی  کمیته های  اعضای  پشتکار  و  جدیت 
دوره های  مشارکت،برگزاری  نظام   وفرعی 
 آموزش های تخصصی وکارآگاهی و همچنین 

فرهنگ سازی مناسب ومطلوب دانست. 
بهرام خلیلی تبار دستیابی به این نرخ رشد 
مشارکت  نظام  کاربرای  دوباره  شروع  را 
شورا  این  داشت:  اظهار  و  دانست  شرکت 
مهم تر  و  باالتر  اهداف  به  دستیابی  برای 
تالش دارد مصمم تر از گذشته با حمایت و 
عزم عمومی همه کارکنان پرتالش ودلسوز 
این روند رشد را استمرار بخشیده  شرکت 

و ارتقاء بخشد.

با حضور عضو هیات مدیره و جمعی از مسئوالن بانک سپه

مدیر جدید شعب بانک سپه استان آذربایجان شرقی معرفی شد

مدیرعامل گاز گلستان از رشد 22٥ درصدی دریافت پیشنهادات این شرکت خبر داد 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار اصفهان با اشاره به 
حرکت شهرداري اصفهان به سمت انرژي هاي پاک گفت: شهرداري 
اصفهان بر همین اساس نیروگاه یکصد کیلوواتي سالن اجالس را 
احداث نموده است. دکتر مهدي جمالي نژاد با اشاره به روز هواي 
پاک و اینکه میانگین تابش خورشیدي در شهر اصفهان حدود ٥,4 
کیلووات ساعت بر متر مربع است و نزدیک به 33٠ روز آفتابي 
داریم افزود: بر همین اساس تاثیر بر بازده تولید انرژي الکترونیکي 
در اصفهان مناسب است. وي ادامه داد: از لحاظ اقتصادي نیز با 
معرفي و اجراي تعرفه هاي خرید تضمیني برق تولیدي از انرژي 
هاي تجدید پذیر این صنعت پاک در رده هاي جهاني توجیه پذیر 
است و سرمایه گذاران با انگیزه هاي بیشتري به سمت بازارهاي 

تولید انرژي در ایران روي مي آورند. شهردار اصفهان بیان داشت: 
شهرداري اصفهان به عنوان یک نهاد پیشرو در حوزه هاي زیست 
محیطي و به قصد زمینه سازي براي سرمایه گذاري پاک در شهر 
اصفهان و فرهنگ سازي مردمي، اقدام به تولید انرژي الکتریکي 
پاک از طریق ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي نموده است و در این 
راستا با ایجاد ساختاري نوین در قالب کمیته مشترک انرژي هاي 
تجدیدپذیر در شهر اصفهان، نیروگاه یکصد کیلوواتي سالن اجالس 
هشتاد  حدود  در  داد:  ادامه  جمالي نژاد  است.  نموده  احداث  را 
کیلووات دیگر نیز نیروگاه هاي کوچک با مقیاس پراکنده در سطح 
شهر پیش بیني و سامان بخشي شده است. شهردار اصفهان در 
بخش پایاني سخنان خود بیان داشت: پیش بیني مي شود در 

مجموع ظرفیت نصب شده فعلي بتواند موجب کاهش 3٠٠ تن 
دي اکسید کربن در سال شود.

احداث نیروگاه خورشیدی یكصد کیلوواتي سالن اجالس اصفهان

حرکت شهرداري اصفهان به سمت تولید انرژی هاي پاك

به همت باشگاه فرهنگی - ورزشی آلومینیوم اراک برگزار شد؛ 

شبی برای پاسداشت زحمات منصور پورحیدری 
مراسم تجلیل از منصور پورحیدری، پیشکسوت فوتبال کشور با 
باشگاه  نمایندگان  استان،  فوتبال  پیشکسوتان  حضور مسئوالن، 
استقالل و خانواده پورحیدری برگزار شد.در این گردهمایی و با 
حضور حسن روشن فوتبالیست اسبق تیم ملی، محمود فکری 
کاپیتان سابق تیم استقالل، امیرحاج رضایی کارشناس برجسته 
فوتبال کشور و علی پورحیدری فرزند منصور پورحیدری، پیام این 
پیشکسوت فوتبال خطاب به مردم اراک قرائت شد که طی آن 
ایشان برای فوتبال اراک و نماینده استان آرزوی موفقیت کردند.

مهندس پورعطار، مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران در این آیین 
گفت: فوتبال اراک به نوعی به نام منصور پورحیدری گره خورده 
است و باشگاه آلومینیوم نیز همواره خود را مدیون زحمات وی می 
داند و برای ایشان احترامی ویژه قائل است. وی در ادامه در خصوص 
اهمیت های ورزش و علی الخصوص فوتبال افزود: فوتبال اراک از 
عناصر هویت بخش و پیوند دهنده مردم این شهر است و برای 
رسیدن به افتخارات عالوه بر حمایت های ایرالکو باید یک اراده در 
سطح استان برای هدایت، حمایت و همراهی این تیم برای رساندن 

به جایگاه شایسته آن وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران گفت: فوتبال هزینه نیست بلکه 
سرمایه گذاری برای شهر است و تیم آلومینیوم متعلق به همه مردم 
اراک است و ما خود را امانتدار و خدمتگزار باشگاه می دانیم. وی 
ادامه داد: سیمای شهر اراک و نام و نشان آن هیچ تناسبی با آنچه 
باید باشد ندارد که یکی از مشکالت واضح آن مشکالت موجود در 

رشته فوتبال است که به دنبال آن استان مرکزی حتی یک تیم در 
لیگ برتر ندارد؛ در حالی که استعداد و استحقاق داشتن دو تیم در 
لیگ برتر را دارد.مهندس پورعطار ادامه داد: در زمان آغاز فعالیت 
بنده به عنوان مدیرعامل شرکت، براساس مصوبه ای، انحالل باشگاه 
فرهنگی - ورزشی ایرالکو مطرح شده بود اما با ورود بنده و هیأت 
مدیره جدید این مصوبه ابطال شد و باشگاه حفظ شد تا به حیاتش 
در فوتبال کشور ادامه دهد. وی خاطرنشان کرد: اراک پایتخت 
صنعتی ایران است چرا که هم پایه توسعه صنعت برای اولین بار 
در ایران توسط امیرکبیر گذاشته شد و هم ایرالکو نخستین شرکت 
تولید کننده آلومینیوم در خاورمیانه با 4٨ سال سابقه فعالیت است.

مجید پورعطار افزود: سرزمین اراک بیش از یک چهارم نخبگان 
کشور را تقدیم کرده و پدر بسیاری از علوم برجسته از این منطقه 

برخاسته اند و حق بزرگی برگردن مملکت دارد.
پورعطار با بیان اینکه صنعت تاکنون نتوانسته نقش خود را به طور 
جدی در خصوص مسئولیت اجتماعی انجام دهد، اظهار کرد: در 
ایرالکو عالوه بر فوتبال پنج هزار نفر نیز تحت پوشش فعالیت های 
آنجفی  مهندس  هستند.  دیگر  مختلف  رشته   ٢٥ در  ورزشی 
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک نیز در این مراسم گفت: خدمات 
ارزنده منصور پورحیدری به فوتبال کشور و فوتبال استان به هیچ 
وجه انکارشدنی نیست و ایشان به عنوان سرمایه ملی مایه فخر 
و مباهات مردم هستند که به همین واسطه الزم دیدیم چنین 
مراسمی را برای ایشان ترتیب دهیم.وی در خصوص وضعیت باشگاه 
آلومینیوم نیز گفت: با اراده ای که در مهندس پورعطار و هیأت 
مدیره باشگاه می بینم حمایت های این عزیزان ادامه می یابد و تا 
به اینجا هم به همت این عزیزان دستاوردهای خوبی در نیم فصل 
اول داشته ایم، گرچه افسوس می خوریم که می توانستیم در جایگاه 

بهتری قرار بگیریم.

مهندس آنجفی افزود: خوشبختانه 
جمع  از  بازیکنانی  فصل  نیم  در 
فنی  لحاظ  از  که  شدند  جدا  ما 
نمی توانستند  حرفه ای  اخالق  و 
کمکمان کنند و در عوض سعی 
کنیم  جذب  را  بازیکنانی  کردیم 
گام  باشگاه  پیشرفت  برای  که 
سه  فعال  راستا  این  در  و  بردارند 
بازیکن جذب کرده ایم و به زودی 
بازیکنان دیگری نیز به ما اضافه می 
شوند.علی رغم مشکالت و رقبای 
قوی و ریشه داری که در فوتبال 
کشور داریم با لیاقتی که تیم نشان 
و  مردم  حمایت  با  و  است  داده 

هواداران عملکرد مناسبی داشتیم اما با این وجود راضی نیستیم 
فصل دوم دنبال جایگاه بهتری هستیم چرا که این شهر  و در نیم 
پتانسیل و زیرساخت هایی دارد که شایسته وضعیتی بهتر از وضع 
فعلی است.سعی کردیم در باشگاه مشی ای را تعریف کنیم چرا که 
باشگاهی بودیم که ثبت حقوقی نشده بود، حساب حقوقی نداشت 
و از شفافیت مالی و ساختار حرفه ای بی بهره بود اما خط مشی ای 
را تعریف کردیم و دنبال این هستیم که مشی اخالقی ای را تعریف 
کنیم که به عنوان اصلی ترین اولویت آن، شهر اراک به عنوان الگوی 

اخالقی ورزش کشور شناخته شود.
نیز  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
فوتبال  گفت:  گردهمایی  این  در 
 نمادی است که دنیا با آن حرکت 
از  ها  دیپلمات  گاهی  و  کند  می 
اما  عاجزند  مشکالت  برخی  حل 
فوتبال می تواند مشکالت الینحل 

را برطرف کند.
فوتبال  افزود:  رضایی  امیرحاج 
چندی  از  هر  دارد  زیادی  قدرت 
فرهنگی  ضد  مشکل  یک  شاهد 
در فوتبال به خصوص فوتبال ایران 

هستیم.
فوتبال  تیم  کرد:  اظهار  وی 
آلومینیوم سازی اراک همه چیز را در نتایج نبیند و برای رسیدن 
به نتیجه کارهای زیادی الزم است تا به بزرگی برسد و با یکی 
دو باخت و پیروزی تصور نکنید کار تمام شده است چراکه باید 
عالوه بر صبوری کادر سازی و ساختاری جدید در فوتبال اراک 

به خصوص باشگاه آلومینیوم انجام شود.
گفتنی است در پایان این مراسم کلیه مطالبات معوقه منصور 
آلومینیوم  ورزشی   - فرهنگی  باشگاه  جانب  از  پورحیدری 

پرداخت شد.

مهندس پورعطار، مدیرعامل شرکت 
آلومینیوم ایران در این آئین گفت: فوتبال 
اراک به نوعی به نام منصور پورحیدری گره 
خورده است و باشگاه آلومینیوم نیز همواره 
خود را مدیون زحمات وی می داند و برای 

ایشان احترامی ویژه قائل است.

مهندس آنجفی مدیرعامل باشگاه 
آلومینیوم اراک، در این مراسم گفت: 

به رغم مشكالت و رقبای قوی و ریشه داری 
که در فوتبال کشور داریم با لیاقتی که 
تیم نشان داده است و با حمایت مردم و 

هواداران عملكرد مناسبی داشتیم اما با این 
وجود راضی نیستیم و در نیم فصل دوم 
دنبال جایگاه بهتری هستیم چرا که این 
شهر پتانسیل و زیرساخت هایی دارد که 
شایسته وضعیتی بهتر از وضع فعلی است
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