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گردشگری
پنجشنبه  16مهر 1394

کاخ های بسیار زیبایی در جهان وجود دارند که بازدید از آنها برای عموم
آزاد است و هر ساله توریست های زیادی را به خود جذب می کنند.
قصر نویشوانشتاین
قصر نویشوانشتاین قصری اســت متعلق به قرن نوزدهم میالدی در
جنوب اســتان باواریا در جنوب کشور آلمان که توســط پادشاه وقت باوریا
بــه نام لودویگ دوم (بایرن) ســاخته شــد .این قصر هــم اکنون یکی از
محبوبترین نقاط توریســتی در کشــور آلمان است و هر ساله  1.4میلیون
توریست از آن دیدن می کنند.
رویال پاالس ،مادرید
رویال پاالس محل اقامت پادشاه اسپانیا است که وسعتی حدود 135000
متر مربع با  2800اتاق دارد .این قصر همچنان محل میهمانی های رسمی
و جشن های ملی است.
کاخ باکینگهام ،لندن
کاخ باکینگهام در لندن اقامتگاه اصلی خانواده سلطنتی بریتانیا است .این
کاخ همچنین یکی از بزرگترین کاخهای ســلطنتی فعال دنیا و اغلب مرکز
رویدادهای عمومی ویژه و مهمانیهای ســلطنتی و در هنگام جشــنهای
ملی ،مورد توجه بریتانیاییها اســت .این مکان با آثار هنری و زینتی زیادی
تزیین شده اســت .طراحیهای داخلی اصلی از جمله اســتفاده گسترده از
ســنگ مرمرنمــای رنگارنگ و الجوردهــای آبی و صورتی ،به پیشــنهاد
ســر چارلز النگ ،که در اوایل ســده نوزدهم صورت گرفتند ،هنوز دســت
نخورده باقی ماندهاند.
پادشــاه ادوارد هفتم دســتور به نوآرایی کاخ ،با طرح عصر طالیی اروپا
به رنگ کرم و طالیی داد .بســیاری از اتاقهای پذیرایی کوچکتر ،به شیوه
ســلطنت چینیان تزیین شــدهاند .باغ کاخ باکینگهام بزرگترین باغ شخصی
لندن است.
کاخ توپقاپی
کاخ توپقاپی واقع در اســتانبول از قصرهای معروف امپراتوری عثمانی
اســت که از  ۱۴۶۵تا  ۱۸۵۳مرکز اداری این امپراتوری بود .سلطان محمد
فاتح در  ۱۴۵۹دســتور ساخت این قصر را داد و کار ساختن آن در  ۱۴۶۵به
پایان رسید .این قصر بین شاخ طالیی و دریای مرمره در استانبول واقع شده
و چشماندازی بسیار عالی به تنگه بسفر دارد.
کاخ هولیروود ،اسکاتلند
کاخ هولیروود اقامتگاه اصلی خاندان سلطنتی بریتانیا در اسکاتلند است.
این کاخ از ســده  ۱۵میالدی تاکنون محل رســمی اقامت خاندان سلطنتی
بریتانیا بودهاست که اکنون یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه است.
گالــری که در این عکس مشــاهده می کنید با  96پرتره از پادشــاه تزیین
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قصرهای زیبا در جهان

شده است.
کاخ شونبرون ،وین
کاخ شــونبرون به معنای «چشــمه زیبا» ،اقامتگاه تابستانی پادشاهان
اتریش در وین پایتخت اتریش بوده است و اکنون یکی از آثار مهم فرهنگی
این کشور است که تا سال  ۱۹۶۰بنا شدهاست .این کاخ که بیش از ۱۴۰۰
اتاق دارد و به ســبک روکوکو تزیین شــدهاســت یکی از جاذبههای مهم
توریستی وین به شمار میآید .کاخها و باغها نشان دهنده سلیقهها ،عالیق
و آرزوهای پادشاهان این کشور است.

کاخ زمستانی ،روسیه
نام قصری در شهر سن پترزبورگ روسیه است که از سال  ۱۷۳۲میالدی
تا سال  ۱۹۱۷میالدی که سال ســقوط تزارها بود ،محل سکونت تزارهای
روســیه بوده است .این ســاختمان بیشــتر به عنوان موزه ارمیتاژ شناخته
می شود.
شهر ممنوعه
شــهری قدیمی در منطقه پکن ،پایتخت کشــور چین اســت و یکی از
مهمترین دیدنیهای تاریخی این کشــور به شــمار میآید .شــهر ممنوعه

به روایتی وســیعترین و کاملترین مجموعه معماری چوبی در جهان است.
تعداد قصرها و اتاقها در شــهر ممنوعه بســیار زیاد است .میگویند جمع ًا
 ۹۹۹۹۵اتاق در آن وجود دارد .به اعتقاد پیشینیان چینی ،اقامتگاه امپراتوران
آســمانی دارای  ۱۰هزار اتاق اســت و امپراتورانی که پسر امپراتور آسمانی
دانسته میشدند باید خویشتندار بوده و نمیبایست از شمار اتاقهای امپراتور
آســمانی تجاوز میکردند .از این رو شــمار اتاقهای شهر ممنوعه نیم اتاق
کمتر از شمار اتاقهای کاخ آسمانی است.
کاخ بزرگ ،بانکوک
کاخ بزرگ مجموعهای از ساختمانهای سلطنتی در بانکوک پایتخت تایلند
اســت که از قرن هجدهم میالدی تا کنون ،محل اقامت رسمی پادشاهان
آن کشور بوده است .ساخت این مجموعه ،از سال  ۱۷۸۲میالدی آغاز شده
و به طور مداوم گســترش یافته اســت .کاخ بزرگ اکنون به عنوان یکی از
جاذبه های توریستی بانکوک به شمار می آید.
قصر هافبرگ ،وین
این کاخ از ســال  ۱۲۷۹اقامتگاه برخی از قدرتمندترین اشــخاص تاریخ
اتریش ،از جمله شــاهان سلسله هابزبُرگ و فرمانروایان امپراطوری اتریش
بوده اســت .امروزه گردشــگران می توانند رد پایــی از زندگی روزمره این
پادشاهان را در این مکان ببینند .به عنوان مثال وسایل ورزشی او همچنان
از چهارچوب در آویزان است.
کاخ ورسای
کاخ ورسای مجموعه کاخهایی در شهر ورسای در نزدیکی پاریس است
که به عنوان بزرگترین کاخهای ســلطنتی جهان شناخته میشود .این کاخ
به عنوان یکی از میراث جهانی توسط یونسکو انتخاب شده است.
کاخ گلستان
کاخ گلستان مجموعهای از بناهاست که در میدان ارگ تهران قرار دارد.
بناهای این کاخ در زمانهای مختلف ســاخته و نام آن از تاالر گلستان واقع
در عمارت خروجی گرفته شدهاست .کاخ گلستان در سی و هفتمین اجالس
ســاالنه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در پنوم پن ،پایتخت کامبوج،
در فهرســت آثار جهانی به ثبت رســید .این اثر شانزدهمین اثر ایرانی است
که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای میگیرد .کاخ گلستان فضایی از
ارگ ســلطنتی تاریخی بوده است .آثار هنری این مکان الهام بخش بسیاری
از هنرمندان معاصر شده است.
کاخ فونتن بلو ،فرانسه
این کاخ که حدود یک ســاعت از فرانسه فاصله دارد ،حدود  7قرن خالی
از سکنه بوده است و اکنون به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری فرانسه
شناخته می شود.

آشنایی با جذابترین مسیرهای گردشگری آلمان
مناطق دیدنی و زیبا در آلمان فراوان اســت و
گردشگران می توانند در این کشور دیدنی ،شهرها
و مســیرهای جذابی را برگزینند و از تنوع طبیعی،
فرهنگی ،ورزشی و هنری این کشور لذت ببرند.
مهم تریــن مراکز گردشــگری آلمان از میان
تاکستان های این کشور می گذرد .اما در عین حال،
اســتادیوم های فوتبال در آلمــان برای مردم این
کشور ،بیشتر از هر جای دیگر ،لذت بخش است.
در  15استادیوم ایالت «نوردراین وستفالن» آلمان
که بزرگ ترین ایالت این کشــور است ،مسابقات
هیجان انگیز بسیاری برپا می شود.
مسیر افسانه ها:
شــهر «هاناو» در آلمان ،محــل تولد برادران
گریم اســت .یاکوب و ویلهلم گریم ،افسانه های
جاودانه فراوانی بــرای کودکان خلق کرده اند .در
این شهر ،خیابانی است به نام افسانه که به هشت
پارک طبیعی و چندین روســتا منتهی می شود .از
معروف ترین داســتان هــای فولکلوریک این دو
برادر نویســنده ،سفیدبرفی ،ســیندرال ،هانسل و
گرتل و شــنل قرمزی است که در ایران نیز بسیار
مشهورند.

مسیر خانه های قدیمی:
در شــهر «لیمبورگ آن» در «الهن» آلمان،
خانه های قدیمی که به ســبک زیبایی نوســازی
شــده اند ،در کوچــه های تنگ و پیــچ در پیچ،
فضایــی خاطره انگیز از گذشــتگان دور آلمان را
تداعی می کنند .این شــهر و روستاهای کوچک
آن ،در مســیری  2800کیلومتری ،از جذاب ترین
مسیرهای گردشگری آلمان به شمار می روند.
مسیر دامنه های آلپ:
دامنــه های آلــپ ،مســیری  450کیلومتری
در اختیار گردشگران قرار داده است .در این مسیر
که در جنوب آلمان قرار دارد ،تنها کوه ها نیســتند
که جلــب توجه می کنند؛ دریاچــه های فراوانی
چون «بودنزه» یا «تگرنزه» ،جذابیت ویژه ای به
این منطقه داده اند .مناطق اطراف «تگرنزه» هم
به داشتن غذاهای اشتهاآور در آلمان معروفند.
مسیر رمانتیک:
شهرهای بسیار قدیمی در آلمان فراوان است؛
از جملــه« ،روتن بــورگ»؛ شــهری بازمانده از
قــرون وســطی کــه با داشــتن قصــر معروف
«نوی شــوان اشتاین» که در دامنه کوه های آلپ

واقع شــده اســت ،معروفیت جهانی دارد .مسیر
دسترسی به این قصر ،از رویایی ترین و رمانتیک
ترین مسیرهای گردشگری است.
مسیر آبی -جاده ای:
قرار نیســت تمام پــل های دنیا بــرای عبور
عابر پیاده یا ماشــین ساخته شــود؛ گاهی اوقات
قایق هــا نیز به پل نیاز دارند! پل آبی  918متری
«مــاگ دِبورگ» بزرگ ترین پــل از نوع خود در
جهان است.
این پل قرار بود در ســال های خیلی گذشــته
ساخته شود ،اما جنگ سرد ،ساخت آن را به تعویق
انداخت .امروزه قایق ها و کشــتی ها متناسب با
ایــن کانال می توانند از منطقه راین لند به راحتی
به برلین بروند .عظمت این پل آبی به قدری زیاد
است که به «وان حمام بتونی یک کیلومتری» هم
شناخته شده است!
پل روگذر ماگدبورگ در نزدیکی شهر برلین و
در شمال شــهر ماگدبورگ آلمان واقع شده و این
سازه ،طوالنی ترین سازه آبی جهان است.
مسیر تورهای صنعتی:
گردشــگرانی که بــه اندازه کافــی قصرها و

تاکســتان های آلمان را دیده انــد ،می توانند به
مســیر صنعتی گردشــگران این کشور هم سری
بزنند .در منطقه روهر آلمان در غرب این کشــور،

مسیری  400کیلومتری وجود دارد.
بخشهایی از این مراکز صنعتی ،پس از تعطیل
شــدن ،اکنون به مراکز فرهنگی تبدیل شده اند.

یکــی از معادن زغال ســنگ این منطقه از طرف
یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهان هم ثبت
شده است.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
برگ ســند تیزتک  125به شــماره پالک 22691
ایران  687به شماره موتور  32013490و شماره تنه
 8818220به نام محمدرضا فتحی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســند پیشــرو  125به شــماره پالک 5946
شیراز  46به شماره موتور  31820808و شماره تنه
 8534430به نام ســید نوراله میرسلیمانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت ملی نفت ایران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94030
موضوع مناقصه :قطعات پمپهای KSB
شماره تقاضای خریدZVD-9400140,141,142 :

شرکت نفت مناطق مرکزی
ایرانجنوبی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز
شرکت بهره برداری نفت و گاز زارگس
(سهامی خاص)
در نظر دارد مطابق شــرایط و مشخصات ذیل ،قطعات یدکی
مورد نیاز پمپهای  KSBمستقر در منطقه عملیاتی سروستان را از شرکتهای تولیدکننده یا
تأمین کننده واجد شرایط تأمین نماید .از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با
مراجعه به سایت  www.szoGpc.comپس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی
مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز (در باالی همین آگهی) در صورتی که توانایی
تهیه کاال را داشته باشند ،نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به اداره
تدارکات کاال واقع در سمت چپ صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک
مثبته خواسته شده ،ضمانتنامه شــرکت در مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این
امور ارسال نمایند.
-1شرح مشخصات فنی کاال( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در
سایت فوق الذکر موجود می باشد).
قطعات یدکی مورد نیاز پمپهای KSB
-2نوع و مبلغ تضمین :ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید
یا رسید واریز وجه نقد(شماره حســاب با هماهنگی این امور جهت واریز وجه مشخص
می گردد) به مبلغ  262/000/000ریال به نام شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی الزامیست.
-3مهلت تحویل :آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شــده ارزیابی کیفی به همراه
ضمانت نامه شــرکت در مناقصه و پیشــنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری روز
 94/8/4می باشد.
-4تاریخ گشــایش )4-1 :در تاریخ  94/8/5اســناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و
ضمانت نامه های شــرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون مناقصات
ارسال خواهد شد تا پس از اعالم نتیجه توسط کمیسیون مناقصات ،پیشنهادات فنی شرکتها
نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.
 )4-2تاریخ گشایش پیشــنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکت ها ،اعالم
خواهد شد.
-5در صورت برنده شــدن ارایه ضمانت نامه حسن انجام کار به میزان  10درصد مبلغ
معامله الزامیست.
-6برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان  25درصد
کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
-7قیمت تراز شــده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و
ضریب تأثیر  40درصد محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه :هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه
خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138527 :و  071-32138436تماس بگیرید و
مکاتبات خود را به شماره  07132314447ارسال نمایید.
نوبت دوم94/7/16 :
نوبت اول94/7/14 :
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

آگهی
بدینوسیله اعالم میشــود سید بهمن صابرزاده دادخواستی به خواسته
احراز اثبات وقــوع بیع و بطالن معامالت به طرفیــت عباس بهرورزان
فرزند ابراهیم و اماناله عسکریان فرزند باباجان تسلیم دادگاه عمومی
فسا نموده است که به این شعبه ارجاع و به کالسه  930560ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  94/8/23ساعت  9صبح تعیین شده است اینک به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه
به دفتر این دادگاه واقع در دادگستری فسا مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات
قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/16923م الف
دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر
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