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سفر و گردشگری
SUN. 23 Aug 2015 - 1436 یکشنبه -اول شهریور 1394 - 8 ذی القعده

 سـال دوم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 302

w w w . f o r s a t n e t . i r

بوشهر، سرزمین نخل و شروه
کجا چطور بریم؟

بوشـهر پـر از مراکـز خرید اسـت. 
شـهرهای بندری به مراکـز فروش 
اجنـاس لوکـس امـا ارزان قیمـت 
شـهرت دارند که البته بوشهر هم 
از این امر مسـتثنی نیست. صنایع 
دسـتی بوشـهر دیدنی و خریدنی 

است. 

عمارت ملـک، در فاصلـه کمی از 
بوشهر کنونی اما در بخش مرکزی 
بوشـهر قدیم واقع شـده اسـت. 
ویژگـی جالـب این بنا آن اسـت 
کـه توسـط معماری هـای فرنگی 
طراحـی و با مواد محلی سـاخته 

شده است. 

ارمغان نخل و دریا

کجا چی ببینیم؟
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س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری و آژانس های 
ایرانی در حالی از افزایش تقاضا برای سفر به ایران پس 
از توافق هسته ای خبر می دهند که اصلی ترین پرسش 
این گردش��گران درباره چگونگ��ی دریافت ویزای ایران 
است. بس��یاری از آنها حتی نمی دانند می توانند ویزای 

ایران را 48 ساعته بگیرند. 
با آن که دول��ت ایران اخیراً با صدور مصوبه ای درباره 
ویزای فرودگاهی 30 روزه، راه ورود گردشگران خارجی 
را به کشور آس��ان تر کرده، اما گردشگرانی هستند که 
همچنان از طریق کنس��ولگری های ایران برای دریافت 
وی��زا اقدام می کنند ، اما از م��دت زمانی که باید انتظار 

بکشند هیچ اطالعی ندارند. 
مجتبی کریمی، رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت 
خارجه در این باره به ایسنا گفت: مدت زمان الزم برای 
صدور ویزای ایران بین 48 تا 96 س��اعت است، صدور 
مج��وز ویزا معموالً تا 72 س��اعت و ص��دور قطعی آن 
تا 24 س��اعت زمان می برد. ای��ن مدت برای همه اتباع 

خارجی به جز آمریکایی ها یکسان است. 

او در عین حال یادآور ش��د: این فرآیندی اس��ت که 
در صورت ارائه درخواس��ت ب��ه دفاتر گذرنامه و روادید 
وزارت خارجه ایران طی می شود، وگرنه در فرودگاه های 

بین المللی کشور، ویزا همان لحظه صادر می شود. 
کریمی درباره نحوه صدور ویزای اتباع آمریکایی نیز 
توضیح داد: فرآیند ص��دور ویزا در وزارت خارجه برای 
این اتباع به نسبت سایرین هیچ تفاوتی ندارد، اما چون 
مدارک و درخواس��ت آنها نخس��ت به دفتر هماهنگی 
مس��تقر در س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه 
می ش��ود، بنابراین زمان بیشتری صرف می شود تا این 
ویزا صادر ش��ود. البته بررسی درخواست سفر به ایران 
در دفتر هماهنگی معموالً دو تا س��ه روز بیش��تر زمان 

صرف نمی کند. 
وی در عی��ن ح��ال اضافه ک��رد: مدتی اس��ت اتباع 
انگلیس��ی و کانادایی نی��ز برای دریافت وی��زای ایران 
مث��ل آمریکایی ها نخس��ت باید درخواست ش��ان را به 
دفت��ر هماهنگی مس��تقر در س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری تحوی��ل دهن��د ک��ه ای��ن کار از طریق 
آژانس های مس��افرتی صورت می گیرد، ولی با این حال 
پی گیری درخواس��ت و صدور ویزای آنه��ا به مراتب از 

آمریکایی ها آسان تر است. 
کریمی س��پس درباره آمار گردشگرانی که از ابتدای 
سال تاکنون از طریق ویزای فرودگاهی یا گردشگری به 
ایران سفر کرده اند ، گفت: این آمار در وزارت امورخارجه 
موجود اس��ت، اما معموالً آمار پلیس مهاجرت دقیق تر 
اس��ت، چون خیلی ها ممکن اس��ت ویزا بگیرند، اما به 
ایران وارد نشوند، درحالی که پلیس مهاجرت تمام ورود 

و خروج ها را ثبت می کند. 
او اضافه کرد: ممکن اس��ت ویزایی از طریق ما صادر 
ش��ود ولی ورود آن شخص به کشور را پلیس مهاجرت 
می تواند مش��خص کند به اعتقاد ما پلیس مهاجرت در 
حال حاض��ر دقیق ترین آمار گردش��گران را در اختیار 

دارد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم 
از واگذاری نظارت ها بر اماکن اقامتی توس��ط انجمن های 
دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه مهمانپذیران، هتل داران 

و مجتمع های گردشگری قم خبر داد. 
به گ��زارش ایس��نا، عیس��ی رضای��ی در جلس��ه ای با 
انجمن های صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی، مجتمع های 
گردش��گری، جامعه مهمانپذیران و هتل داران با اش��اره به 
اینکه نظارت ها باید به صورت جدی در استان پیگیری شود، 
گفت: برای نظارت دقیق تر و تس��لط انجمن های صنفی بر 
خدمات ارائه ش��ده به زائران در تأسیسات گردشگری، کار 
نظ��ارت به بخش خصوصی واگذار می ش��ود. وی ادامه داد: 
ماندگاری مس��افران در اس��تان قم در گ��رو ارائه خدمات 
مناس��ب و در ش��أن زائران کریمه اهل بیت  )ع(، حضرت 
معصومه  )س( اس��ت، از این جهت درصورتی که خدمات 
مطلوب باشد، رضایت مسافران را جلب می کند و ماندگاری 
این افراد برای اقتصاد استان سودآور است. در همین راستا 
نظارت ه��ا به انجمن های صنفی واگذار می ش��ود، عالوه بر 
اینکه اداره کل نیز به صورت دوره ایاز واحدها بازدید می کنند 

تا خللی در خدمات ارائه ش��ده صورت نگیرد، چون نظارت 
امری حاکمیتی است و حق مسئوالن است که نظارت عالیه 
بر تأسیسات گردش��گری داشته باشند. وی از درجه بندی 
هتل ها در استان خبر داد و گفت: این طرح توسط سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صورت 
گرفته که در اس��تان قم آغاز ش��ده اس��ت. او با اش��اره به 
اینک��ه واحدهای اقامتی باید به صورت آنالین آمار پذیرش 
مس��افران را ارائه کنن��د، اظهار کرد: این آم��ار باید درباره 
پذیرش زائران از کشورهای مختلف و ظرفیت پذیرش هتل 
باشد تا برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های استان و اسکان 

مسافران و اقتصاد بخش خصوصی دقیق تر صورت گیرد. 
رضایی افزود: بیش از 400 واحد تأسیسات گردشگری 
و 9 ه��زار تخ��ت از زائ��ران پذیرایی می کند ک��ه با ارائه 
آمارهای این واحدها می توان تعداد ماندگاری مس��افران 
و حضورش��ان در اس��تان را تخمی��ن زد و در این زمینه 
تصمیم ها اندیشیده شود. وی به برگزاری دومین جشنواره 
مشارکت مردمی گردشگری با رویکرد همدلی و همزبانی 
اشاره کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری این جش��نواره را در راستای مشارکت های 
مردمی برای معرفی آثار ناش��ناخته و کمتر شناخته شده 
تاریخ��ی و طبیعت گ��ردی فراخوان کرده اس��ت تا مردم 
در این جش��نواره شرکت کنند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری قم ادامه داد: برگزاری این دوره 
جشنواره در معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری قابل 
تحسین اس��ت، چراکه باعث جذب مردم به جاذبه ها در 
قالب تصاویر، فیلمسازی، ایده های خالقانه و خاطره نویسی 
می شود، از این رو انجمن های صنفی تأسیسات گردشگری 
می توانند با توزیع و نصب پوس��ترهای این جش��نواره در 

مشارکت مردم قدم مؤثری بردارند. 
وی افزود: این جش��نواره تا 15 شهریورماه ادامه دارد و 
عالقه مندان می توانند از این فرصت استفاده کرده و برای 
کس��ب اطالعات بیشتر و ش��رکت در جشنواره به سایت 
www.Irantourismfestival2.comمراجعه کنند. 

نظارت بر اماکن اقامتی به بخش خصوصی واگذار می شود خارجی ها چند روزه ویزای ایران را می گیرند؟ 
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بوشهر، سرزمین نخل و شروه
بوش�هر س�رزمین عجیبی اس�ت. باورهای عجیبی در این سرزمین 
شکل گرفته و معماری شگفت انگیزی دارد. هرقدر درباره بافت تاریخی 
بوش�هر گفته شود کم اس�ت؛ هرقدر از فرهنگ مردمان آن گفته شود، 
گویی ناگفته های زیادی مانده  اس�ت. بوشهر سرزمین نخل و شروه های 
خالق است. بندر بوشهر، سرزمین شرجی و گرما، مهد دالوران جنوب، 
قلمرو مروارید و نفت و گازو لنج، در حاش�یه سحرانگیز خلیج فارس با 
صیادان سختکوش�ش از بهمن تا اواخر فروردین بهشت جنوب کشور 
بهترین مقصد برای یک سفر عجیب، یگانه و پرثمر است. آنچه در مورد 
زیبایی های بوشهر می توان گفت در چنین مطلب مختصری نمی گنجد، 

اما برای آنکه تصویری از این بندر تاریخی داشته باشید، تالش می شود 
به شکلی کوتاه نقاط دیدنی بوشهر را معرفی کنیم.  به فراخور قدمتی که 
این بندر دارد، به اسامی مختلفی از جمله رام اردشیر، ابوشهر، لیان و ری 
ش�هر و. . . خوانده شده همان طور که از نام اولیه آن پیداست بنای شهر 
را به اردشیر ساسانی نسبت می دهند، هرچند منابعی از آوازه بوشهر در 
زمان هخامنشی و دادوستدهایی که از آن طریق با هند و آفریقای شمال 
شرقی انجام می شده خبر می دهند. آنچه بدیهی است این که بوشهر به 
شکل کمابیش کنونی اش در زمان نادری به شکل بندری پررونق شناخته 
شد بوده است. بندر بوشهر همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیبش یکی 

از دروازه های مراوده با خارج از کش�ور بوده اس�ت. وجود کنس�ولگری 
کش�ورهای متعدد از جمله بریتانیا و هلند و هندوستان موید این نکته 
است.  مردم بوشهر جزو نخستین ایرانیانی هستند که صاحب نشریات 
محلی بوده اند، آوای جنوب از قدیمی ترین مجالت ایران یکی از آنهاست.  
بوشهر به طورکلی دو بخش اصلی دارد: محله سنتی و صیادی که در غرب 
و ش�رق شهر گسترده شده و محالت جنوبی و شمالی محله های کوتی، 
بهبهانی ها، دهدشتی و. . . از محالت قدیمی بوشهر هستند که عمده بافت 
تاریخی را در خود جا داده اند.  بوشهر، دارای چنان جایگاهی است که روز 
18 اسفند هرسال را به نام، بندر بوشهر، گنجینه خلیج فارس نام نهاده اند. 
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منطقه باس�تانی ریش�هر: در جنوب شهر بوشهر، 
منطقه ای باس��تانی وجود دارد که قدمت آن به 3 هزار 
سال پیش ازمیالد مسیح می رسد. کتیبه میخی معروف 
ش��وتروک ناهونته کش��ف ش��ده در این محوطه نشان 
می دهد که ریش��هر بخش مهمی از امپراتوری عیالم و 
پل ارتباطی آن با خارج از قلمرو اش بوده اس��ت. بعدها 
در زمان ساس��انی ب��رای باردیگر ای��ن منطقه اهمیتی 
فوق الع��اده می یابد. در دوره اس��المی و در اوج آن در 
زمان نادر افشار ریشهر از مهم ترین بنادر تجاری کشور 

محسوب می شده است. 

عمارت ملک 
خانه ملک: عمارت ملک، در فاصله کمی از بوش��هر 
کنونی اما در بخش مرکزی بوشهر قدیم واقع شده است. 
ویژگی جالب این بنا آن اس��ت که توسط معماری های 
فرنگی طراحی و با مواد محلی س��اخته شده است. این 
بنای کمابیش 100 ساله قاجاری، منزل مسکونی یکی 
از متنفذین جنوبی به نام مه��دی ملک التجار بوده که 
در س��فرهای خود ب��ه اروپا به معم��اری آن عالقه مند 
ش��ده و این بن��ا را با الهام از کاخ ه��ای اروپایی احداث 
کرد. بعدها و در زمان اش��غال ایران در زمان جنگ دوم 
انگلیس ه��ا آن را ب��ه مقر خود تبدی��ل کردند و بخش 
زیادی از وسایل قیمتی آن یا به غارت رفت یا به دلیل 
ورشکس��تگی صاحبش به حراج گذاشته شد. در زمان 
پهلوی و بعد از آن متاسفانه تالش مناسبی برای مرمت 
و حفظ آن نشده، با این حال این ساختمان هنوز یکی 

از جذابیت های بوشهر به شمار می رود. 
 

گورس��تان ش��غاب: این قبرس��تان قدیم��ی، مربوط 
ب��ه دوران عیالمی اس��ت و وجود تابوت های س��نگی، 
خمره ه��ای نگه��داری م��ردگان و حت��ی مقبره ه��ای 

مکعب ش��کل و آیین های مختلف دفن اجساد از زندگی 
مردم با ادیان مختلف در منطقه خبر می دهد. 

خان�ه قاضی: یکی دیگر از بناهای معروف بوشهر در 
محله بهبهانی ها واقع ش��ده است که ساختمانی مربوط 

به دوره زندیه است. 
خانه رییس�علی دلواری: خانه ی��ا آنطور که امروز 
شناخته شده موزه رییسعلی دلواری، در 45 کیلومتری 
بوش��هر در دلوار واقع ش��ده و با در معرض نمایش قرار 
دادن خان��ه و وس��ایل این مرد بزرگ، ی��ادآور روزهای 
پایمردی دالوران تنگس��تان در برابر اش��غال بیگانگان 

است. 
قبر ژنرال: گور جنرال در واقع یک ابلیس��ک اس��ت 
که محل دفن یک ژنرال انگلیسی است که در1850 به 
دس��ت نیروهای محلی کشته شده است. گفته می شود 
به ج��ز صاحب مقب��ره اصلی 35 نفر دیگ��ر نیز در این 
گورس��تان به خاک سپرده ش��ده اند. هویت واقعی این 
ژنرال هرگز مش��خص نشده و بیشتر حدسیات غیر قابل 
اتکا هس��تند. پیش از این، یعنی در زمان دفن اجس��اد 
این منطقه یک باغ بوده که بعدها توس��ط ش��هرداری 
بوش��هر به یک پارک عمومی تبدیل ش��ده اس��ت. قبر 

ژنرال در محل سنگی بوشهر واقع است. 
***

عاشورا در بوشهر 
اگ��ر بتوانید در زم��ان عزاداری های ایام عاش��ورا به 
این شهر س��فر کنید با س��ینه زنی حیدری که یکی از 
دیدنی ترین میراث معنوی بوشهر است آشنا می شوید. 
عزاداران در دایره های تو در تو و دست در کمر یکدیگر 
با ریتم های تند اش��عار مذهبی را می خوانند که یکی از 
پرشورترین مراسمی خواهد بود که تا به امروز دیده اید. 
مراس��م زار یکی از مراس��م هایی اس��ت ک��ه تنها در 
صورتی که خیلی خوش ش��انس باشید امکان دیدن آن 

را خواهید داش��ت، زار موجودی غیرواقعی است که از 
باورهای مردم آفریقا و مشخصا تانزانیا به بوشهر آورده 
ش��ده است. زار موجودی اس��ت که انسان های دیگر را 
تسخیر کرده و وادار به انجام کارهای غیرعادی می کند. 
ب��رای خارج ک��ردن زار افراد به کوبی��دن طبل و دمام 
و ده��ل می پردازن��د و نوعی از خودبیخود ش��دگی در 
این مراس��م وجود دارد. حضور زنان و ک��ودکان نابالغ 
و کس��انی که یک بار مورد حمله زار واقع ش��ده اند در 

مراسم ممنوع است. 
لیوا، نیز یکی دیگر از مراس��می اس��ت که با سازهای 
کوبه ای، اش��عار عمدتا عربی و هندی همراهی می شود 

و جنبه جشن دارد. 
***

موسیقی بوشهر
ش��روه که در تمام مناس��ک و مناسبت های بوشهری 
از تولد، الالیی، عروس��ی و عزا حضور دارد دوبیتی هایی 

است که معموال با نی و نی انبان خوانده می شود، ملودی 
و ریتم ثابتی ندارد و به ش��کل بداهه خوانده می ش��ود. 
معروف ترین ش��روه ها را فایز دشتسانی سروده است. در 
سفر به بوشهر از مردم بخواهید برای شما شروه خوانی 
کنند یا ش��ما را به اماکنی ش��روه خوانی درآن صورت 

می گیرد ببرند. 
به جز موارد ذکر ش��ده، اس��تان بوشهر دارای بهترین 
و غنی ترین چش��مه های آبگرم با خواص درمانی است، 
آبگ��رم برازجان، آب گرم دالک��ی در نزدیکی برازجان، 
خانی��ک 1 و 2، اه��رم، نیک��ی و. . . تع��دادی از ای��ن 
چشمه ها هستند. جزایر دیدنی خارک، خارکو،  ام اکرم 
و نخیلو، عباس��ک، ش��یف از دیگ��ر جاذبه های طبیعی 
استان به شمار می روند.  کلیساهای متعدد در بوشهر و 
جزیره خارک نشانه مدارای مردم این خطه در پذیرش 
دیگر ادیان است، مانند کلیسای مسیح مقدس بوشهر، 

کلیسای قدیمی خارک. 

جاذبه های  گردشگری بوشهر

عمارت ملک
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بوش��هر پر از مراکز خرید اس��ت. شهرهای بندری به 
مراک��ز فروش اجن��اس لوکس اما ارزان قیمت ش��هرت 
دارند که البته بوش��هر هم از این امر مس��تثنی نیست. 

صنایع دستی بوشهر دیدنی و خریدنی است. 
بازاهای س��نتی بوش��هر با حفظ فضای سنتی خود، 
ع��اوه بر آنک��ه یک��ی از جاذبه های بندر هس��تند، به 
مهمان��ان نی��ز نوی��د یک خری��د خوب و دلچس��ب را 

می دهند. 

 عمده ترین س��وغات این بندر، ماه��ی، میگو، خرما، 
ارده، گلیم، قالی، حصیر و مسقطی بوشهری است. 

نی��ازی به گفتن نیس��ت ک��ه یک��ی از مرغوب ترین 
خرماه��ای جهان در بازارهای بوش��هر انتظار ش��ما را 
می کشد، پس دربرگش��ت از این سفر انواع مختلفی از 

خرما را با خود به خانه خواهید آورد. 
مجموعه ای از بهترین ماهی های خوش��مزه و معروف 

جنوبی هم در بوشهر قابل تهیه است. 

ارمغان نخل و دریا

بوش��هر به اکثر ش��هرهای بزرگ ایران دور است، اما 
آنقدر از آن شنیده ایم که گویی خیلی نزدیک است. راه 
طوالنی است اما دیدن بوشهر ارزش گام نهادن در راه را 
دارد. پس باید پا به جاده گذاش��ت و شهر به شهر رفت 

تا به بوشهر رسید.
به رغم بعد مسافت، رسیدن به بندر بوشهر در زمانی 
طوالن��ی اما به وس��یله وس��ایط نقلیه مطمئن میس��ر 
اس��ت. جاده تقریبا مناسب و فرودگاهی پرپرواز روزانه 

مسافران زیادی را به این بندر می رساند. 
دسترسی به بوشهر تقریبا به راحتی صورت می گیرد، 
مس��یر زمینی تهران، اهواز، دیلم، گناوه، بوشهر یکی از 
راه های امن برای رس��یدن به بوشهر است و چنانکه از 
نظر مالی محدودیتی ندارید و س��اکن یکی از شهرهای 
تهران، اصفهان، کیش، مش��هد، عسلویه، شیراز هستید 
می توانید از پروازهای به مقصد بوشهر استفاده کنید. 

برادران مهماندوست و تیره پوست بوشهری با لهجه 
ش��یرین که با کلمات عربی، دشتی، انگلیسی، هلندی، 
لری، هندی و پرتغالی همراه می ش��وند و دس��ت های 
گشاده ش��ان هرگز ش��ما را در موقعیت یک غریبه قرار 
نمی دهند، ب��ا این وجوداماکن اقامت��ی قابل قبولی در 
بوش��هر وجود دارد. هت��ل ایران در خیاب��ان صفوی و 
هتل دلوار در خیابان رییسعلی و همچنین مهمانسرای 
جهانگ��ردی در خیابان ولی عصر تعدادی از این هتل ها 

هستند. 
ش��ور و زندگی ک��ه در می��ان مردم این س��رزمین 
جاری اس��ت از نادرترین خصوصیاتی است که در سفر 
و معاش��رت با م��ردم مختلف با آن روبه رو می ش��وید. 
روحی��ه ای سراس��ر پذی��را و بی نیاز بهتری��ن دریافتی 
اس��ت که یک گردشگر از مردم مقصد دارد و می توانید 
اطمینان داش��ته باشید در سفر به این بندر از این نظر 

راضی ترین گردشگر خواهید بود. 
 در پایان پیش��نهاد می کنیم اگر زمان کافی داشتید 

حتماً از جزیره خارک دیدن کنید. 
جزی��ره خ��ارک در 60 کیلومتری بوش��هر اس��ت و 
بزرگ تری��ن جزیره ایرانی در غرب خلیج فارس اس��ت، 
دسترس��ی به آن از طریق کشتی از بندر گناوه و بندر 
بوش��هر صورت می گیرد. حتما به خاطر داش��ته باشید 
ورود به جزیره به مجوز نیاز دارد بنابراین پیش از اقدام 
به س��فر حتما از یکی از دوس��تان محلی تان بخواهید 
مج��وز الزم را برای تان تهیه کند. قیمت بلیت کش��تی 

بین 5 تا 10 هزار تومان متغیر است. 
هوای آن در بیش��تر سال گرم و شرجی است اما جز 
در مناط��ق صنعت��ی و نفتی، یک��ی از پاک ترین هوا را 

داردکه می توانید از آن لذت زیادی ببرید. 
 نام جزی��ره خارک از نوعی خرما گرفته ش��ده پس 

می توانید این نوع خرمای خوش��مزه و مرغوب را تهیه 
کنید و به سوغات بیاورید. 

کتیبه هخامنش��ی که متأسفانه بخش اعظمی از آن از 
بین رفته، گور معبده��ای پالمیران، مقبره علمدار، قلعه 
هلندی ها، کلیسای قدیمی و معبد پوسایدن )پوزیدون( 
از دیدنی های جزیره در کنار جاذبه های طبیعی آن است. 

بوشهر، دور خیلی نزدیک
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قیمت )تومان(مقصدمبداعنوان
18,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع اول(
20,500تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع دوم(
26,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع دوم(
35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمدانهمدان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع دوم(
26,500اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمدانهمدان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمدانهمدان-کرج )نوع دوم(
19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع دوم(
36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع دوم(

10,000زنجانهمدانهمدان-زنجان)نوع اول(
9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع دوم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع دوم(
46,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع سوم(

قیمت نوزاد قیمت خردسال قیمت بزرگسال مقصدمبدا
139,70072,3500بندرعباسآبادان
119,40000تهرانآبادان
96,20050,6000شیرازآبادان
193,70099,3500مشهدآبادان
97,30000تهراناردبیل
164,00084,5000مشهداردبیل
111,00058,0000تهرانارومیه
195,80000مشهدارومیه
95,10000آباداناصفهان
97,30051,1500اهوازاصفهان
137,50000بندرعباساصفهان
95,10000بندرماهشهراصفهان
96,20050,6000بوشهراصفهان
129,10000تبریزاصفهان
95,10050,05014,010تهراناصفهان
96,20050,60014,120جماصفهان
146,00075,5000زاهداناصفهان
97,30051,1500شیرازاصفهان
129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز
96,20050,6000شیرازاهواز
130,10067,55017,510عسلویهاهواز
183,10094,0500مشهداهواز
136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آبادانبندر عباس
137,50071,2500اصفهانبندر عباس
141,80073,40018,680اهوازبندر عباس
221,300113,1500تبریزبندر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا
575,000پردیسمشهدتهران
308,000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران
186,000درجه 2 اتوبوسیمشهدتهران
6437,500تخته لوکس مهتابمشهدتهران
209,000معمولی صندلیمشهدتهران
276,500کوپه ای مبله سفیرمشهدتهران
236,500اتوبوسی درجه یک سفیرمشهدتهران
198,000اتوبوسیمشهدتهران
429,000درجه یک مارالمشهدتهران
500,000لوکس 4 نفری نگینمشهدتهران
500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهدتهران
550,000سبزمشهدتهران
550,000سیمرغمشهدتهران
407,000شش تخته کویرمشهدتهران
590,000غزال بنیادمشهدتهران
721,000غزال بنیاد *)V.I.P(مشهدتهران
640,000نورمشهدتهران
590,000غزال وانیاریلمشهدتهران
62,000دو اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صندلیازناتهران
79,500دو اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صندلیاسالمشهرتهران
245,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلیدتهران
165,000اتوبوسی تهویه داراندیمشکتهران
6298,500تخته لوکس مهتاباندیمشکتهران

قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پروازقیمت بلیط اتوبوس

برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت انواع بلیت ها به سایت www.forsatnet.ir مراجعه کنید
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دکتر محمد رضارضوان، 
دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم 
اواخر قرن بیس��تم اس��ت که با س��رعت در قرن جدید 
ادام��ه دارد. نواحی روس��تایی و کوهس��تانی مهم ترین 
عرصه های��ی هس��تند ک��ه در زمین��ه گردش��گری و 
فعالیت های وابس��ته ب�ه آن به شدت مورد بهره برداری 
ق��رار گرفت��ه و با تحوالت مس��تمر در زمین��ه کاربری 
اراض��ی و پیامده��ای حاص��ل از آن مواجه ش��ده اند. 
گردشگری روس��تایی شامل فعالیت های متنوعی است 
که گردش��گران در نواحی روس��تایی انج�ام می دهن�د. 
ب�ا ای�ن حال انواع مختلف آن تحت عنوان گردش��گری 
طبیع��ی، گردش��گری فرهنگ��ی، گردش��گری بومی، 
گردش�گری دهک�ده ای و گردشگری کشاورزی تفکیک 
و طبقه بندی ش��ده اند. خانه های دوم مساکنی است که 
به طور موقت و در مدتی از س��ال برای مقاصد تفریحی 
و فراغت��ی اس���تفاده می ش��ود. گردش��گری خانه های 
دوم یک��ی از الگوی های گس��ترش گردش��گری به ویژه 
در نواحی روس��تایی و کوهستانی اس���ت که از طریق 
گس��ترش مالکیت خانه ه��ای دوم )خانه های ییالقی یا 
خانه های تعطیالت( حاصل می ش��ود. به رغم س���ابقه 
ن�س��بتا زیاد، ش��کل گیری و گس��ترش خانه های دوم 
در نواحی روس��تایی، گردش��گری خانه های دوم اخیرا 
تجدی�د حی�اتی را تجرب�ه می کند که اغلب با توجه به 
الگوهای جدید تولید و مصرف اقتصادی قابل ت�ش��ریح 
اس���ت، این روند همچنین به عنوان واکنش��ی در برابر 
بحران روستایی حاصل از تجدید ساختار کشاورزی در 
حال گ�س��ترش اس�ت. نواحی روس��تایی شمال تهران 
به ویژه درحوضه آبخیز س��د لتی�ان دارای جاذب�ه های 
متع�دد و متن�وعی اس���ت ک�ه در چارچوب مناسبات 
روس��تایی و شهری و اثرات کالنش��هر تهران بر نواحی 
روس��تایی، این جاذبه ها در چند ده��ه اخیر در زمینه 
گردش��گری و به ویژه با ایجاد و گسترش خانه های دوم 
به ش��دت مورد بهره برداری ق�رار گرفت�ه اس�ت. طب�ق 
بررس���ی های انجام شده در این حوزه بیش از 10هزار 
خان���ه دوم وج�ود دارد ک�ه ح���دود 50 درص�د ک�ل 
م�ساکن را ت�ش��کیل می دهن�د. از آنجا که گردشگری 
با محیط طبیعی و فعالیت های اقت�صادی � اجتم�اعی 
رابط���ه متقاب���ل دارد، م�ی توان�د آث���ار و پیامدهای 
مثبت یا منفی در این زمینه ها داش��ته باشد. به همین 
دلیل شناخت آثار و پیامدهای گردش�گری در مرحل�ه 
اول و مدیری��ت ای��ن اث��رات در مرحل��ه دوم می تواند 
پیامدهای مثب�ت گردش�گری ب�رای ن�واحی روس�تایی 
را ب���ه ح�داکث��ر ممک�ن و پیامده��ای منفی آن را به 

حداقل ممکن کاهش دهد. 
ب��ا توجه به ماهی��ت فعالیت گردش��گری و ارتباط و 
تعامل تنگاتنگ آن ب��ا فعالیت های مختلف اقت�صادی، 
اجتم�اع��ی و فرهنگ��ی، بالطب��ع اث��رات آن می تواند 
بس��یار متنوع و گس��ترده باش��د و به ویژه ب��ر محیط 

محل��ی و جوام�ع میزب���ان اث�رات عمیق���ی بر جای 
گذارد. تاثیرات گردش��گری در ناحی��ه آلپ اروپا )یکی 
از نخس��تین مقصدهای ج�ذاب در زمین�ه گردش�گری 
روس���تایی( س���بب به ک��ارگیری راه ه��ای دیگ��ری 
ب����رای توس����عه گردش����گری ش����د؛ مف��اهیمی 
چ��ون گردش��گری فرع��ی، گردش��گری م��سئول، 
گردش��گری انعطاف پذی��ر، گردش��گری مناس���ب ی�ا 
گردش���گری س���بز، به عن��وان رویکرده�ای��ی ب�رای 
ک�اهش اث�رات منف�ی گردش��گری برنامه ریزی شدند. 
اث��رات اجتماع��ی � فرهنگ��ی گردش��گری می توان��د 
به صورت مثبت یا منفی باشد. در نقاطی که گردشگری 

در ح�ال رش��د است، اثرات فرهنگی -  اجتماعی مثبت 
و مه��م گردش��گری در جوامع بومی عبارت اس��ت از 
خودکفای��ی و تقویت اقتصاد محلی، احترام بیش��تر به 
جامع��ه محلی و فرهن��گ آنها، س��رمایه گذاری مجدد 
درآمد گردشگری درمن�ابع فرهنگ�ی، تقوی�ت و تداوم 
س��نت های فرهنگ��ی، افزایش می��زان درک مدارا بین 
فرهن�گ ها به ویژه از طری�ق اج�ر ای موس�یقی، عرض�ه 
ص�نای��ع هنرهای محلی، نوع زندگی بومی، مس��کن و 

سایر تجربیات زندگی روستایی. 
اثرات منفی گردش��گری بر جوام��ع محلی می تواند 
ش��امل محرومی��ت از برخ�ی مزای���ای رف�اهی ب�رای 

جامع�ه میزب�ان، فش��ار تقاضا برای منابع کمیاب مانند 
آب آشامیدنی، وابستگی بیش از اندازه نواحی میزبان به 
گردشگری، رفتار نامناس�ب و عدم حساسیت فرهنگی 
گردش��گران باش��د. برنامه ریزی برای گردشگری پایدار 
یک��ی از موضوعات مورد بحث میان محققان و مجریان 
امر گردش�گری اس�ت. به طور کلی هدف از برنامه ریزی 
و مدیریت گردشگری روستایی ایجاد توازن بین تقاضا 
و قابلیت های آن اس��ت تا اینک��ه موجب کاهش تنش 
ش��ود و بدون اینکه منابع روستا را به ک�اهش نهن�د از 
روس�تا نهای�ت اس�تفاده ش���ود. حال این سوال پیش 
می آید که از چه طریق این توازن برقرار خواهد ش��د؟ 
توسعه گردشگری روستایی تعداد زیادی ویژگی و نقش 
مش��ترک دارد که از آنها می توان ب��رای برنامه ریزی و 
م�دیری��ت اس���تفاده کرد، بدین ترتی��ب می توان ابراز 
داشت همه مشاغل محلی گردش��گری مستقیما برای 
جوام��ع محلی س��ودمند نیس��تند، به وی��ژه زمانی که 
عالقه مندانی خارج از روس��تا در توس��عه گردش��گری 

فعالیت و رقابت می کنند. 
توق��ع بازدید کنن��دگان نواح��ی روس��تایی کمتر از 
گردش��گران مکان های ش��هری یا س��احلی نیس��ت و 
بن�ابراین تقاض��ای انواع گوناگ��ون جاذبه ها و امکانات 
با کیفیت مطلوب گردش��گری می تواند راه حل موثری 
ب��رای اصالح و تجدید حیات نواحی روس��تایی باش��د. 
هریک از سیاس��ت های گردشگری باید با سیاست های 

گسترده تر در این زمینه هماهنگ باشد. 
می ت��وان از گردش��گری به عن��وان یک کارگش��ا یا 
توجیه��ی برای بهب��ود خدمات عمومی، زی��ر بن�ایی و 
حم�ل و نق�ل در نواحی روستایی استفاده کرد و از نظر 
منطقه ای مهم ترین شکل توس��عه گردشگری، الگویی 
اس��ت که بر پای��ه همکاری ناحی��ه ای و بین منطقه ای 

استوار باشد. 
گردشگری خانه های دوم نیز همانند دیگر الگوه�ای 
گردش�گری روس���تایی می توان�د اث�رات متع�ددی ب�ر 
ن�واحی روستایی داشته باشد. در برخی موارد این اث�رات 
س�ودمند اس�ت. ب�رای نمون�ه ممک�ن اس�ت م�ساکن 
ق�دیمی در روس���تاها بازس��ازی یا تبدیل به مس��اکن 
جدید شوند که عالوه بر زیباسازی روستاها، برای مردم 
روستاها نیز زمینه اشتغال موقت یا دائمی فراهم آورند، 
درآم��د فروش��گاه های محلی را باال ببرند و تس��هیالت 
دیگ��ری فراهم س��ازند. با این حال گس��ترش مالکیت 
 خانه های دوم می تواند اثرات منفی بر نواحی روستایی 

داشته باشد. 
گس��ترش خانه های دوم امکان ساخت مسکن برای 
مردم محلی را کاهش می ده��د. این مورد در مناطقی 
که سیاس��ت های برنامه ریزی س��اخت مس��اکن جدید 
را محدود می کند، بیش��تر مشاهده می ش��ود. افزایش 
تقاضای خرید خانه های دوم در نواحی روستایی قیمت 
ای��ن خانه ها را به حدی باال می ب��رد که م�ردم محل�ی 

توان خرید مسکن را ندارند. 

گردشگری اقتصادی روستاها
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

6
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حقوق و تجارت

2

3

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از 
صدور کارنامـه قضایی برای قضات خبر 

داد گفت: اهمیت دسـتور العمل ریاسـت 
قـوه قضاییه درخصوص بهبـود بهره وری، یک شـاخص در 
جهت ارزشیابی قضات است. به گزارش ایسنا، حجت االسالم 
و المسـلمین محمدصادق اکبری در نشسـت عالی قضایی 

دادگستری استان هرمزگان با اعالم ...

مقـررات  و  لوایـح  تدویـن  مدیـرکل 
معاونـت حقوقـی قـوه قضاییـه گفت 

که طبـق قانون نحـوه اجـرای محکومیت های 
مالی اگر کسـی بدهکار باشـد و به حکم دادگاه محکوم به 
پرداخت مالی شـود ولی بابـت آن بدهی، مالی اخذ نکرده 
باشـد، نیازی به اثبات اعسـار ندارد. جواد طهماسـبی در 
گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به قانون اخیراًلتصویب نحوه 
اجرای محکومیت هـای مالی، اظهار کرد: مهم ترین ویژگی 

این قانون ادغام دو قانون نحوه اجرای ....

 دستاوردهای قانون جدید 
نحوه اجرای محکومیت های مالی

 صدور کارنامه قضایی 
برای قضات

4

معامله با هدف 
فرار ازدین
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مدی��رکل تدوین لوایح و مق��ررات معاونت حقوقی قوه 
قضاییه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی اگر کس��ی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به 
پرداخت مالی ش��ود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده 

باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد. 
جواد طهماسبی در گفت وگو با  ایسنا با اشاره به قانون 
اخیراًلتصویب نحوه اج��رای محکومیت های مالی، اظهار 
ک��رد: مهم ترین ویژگی این قانون ادغ��ام دو قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار 

مصوب 1313 است. 
وی ب��ا یادآوری اینکه حدود 11 س��ال مراحل تصویب 
قانون نحوه اج��رای محکومیت های مالی از زمان تهیه تا 
زمان ابالغ طول کش��ید، یادآور ش��د: الیحه نحوه اجرای 
محکومیت های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه 
و در مراح��ل بعدی با همکاری مرکز پژوهش ها و پس از 
تصویب کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال و 
در نهایت از سوی شورای نگهبان تأیید شد. البته به دلیل 
اختالف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده 3 آن، 
قانون به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارسال شد و در 

این مجمع ماده 3 مطابق نظر مجلس به تصویب رسید. 
طهماس��بی ادامه داد: مهم ترین دس��تاورد قانون نحوه 
اج��رای محکومیت ه��ای مالی این اس��ت ک��ه در ابتدا 
ش��خص را به دلیل امتن��اع از پرداخت بدهی اش محکوم 
نمی کنند، بلکه اجرای احکام دادگستری موظف شده که 
تحقیقات و بررس��ی های الزم را در این زمینه انجام دهد 
و چنانچه شخص مالی دارد و اموالش شناسایی می شود، 
بده��ی از مال وی پرداخت ش��ود، در این ص��ورت روانه 
زندان نمی ش��ود. مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت 

حقوق��ی قوه قضاییه تصریح ک��رد: در قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی پیش بینی شده که اداره ثبت اسناد و 
امالک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطالعاتی 
در مورد اموال اف��راد دارند، باید درصورتی که قوه قضاییه 
استعالم می کند، اطالعات اموال را در اختیار اجرای احکام 
قوه قضاییه قرار دهند تا اگر امکان دارد از اموال ش��خص 

حکم اجرایی شود و فرد بدون دلیل روانه زندان نشود. 
طهماسبی ادامه داد: درصورتی که بدهکار نتواند اموالی 
را از خود معرفی کند و مشخص نباشد که اموالی دارد یا 
ندارد، ظرف 30 روز مهلت دارد که تقاضای اعسار بدهد و 
تا زمانی که وضعیت اعس��ار وی روشن نشود، روانه زندان 
نمی شود؛ ولی در غیر این صورت حبس را باید تحمل کند. 
وی با اشاره به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی، ادامه داد: نکته جدید و مهم این قانون در مورد بحث 

مهریه هاست که در آن لحاظ شده است. طبق ماده 7 این 
قانون اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به 
پرداخت مالی شود و بابت آن بدهی مالی اخذ نکرده باشد 
و به عن��وان مثال تصادف کند و دیه ای بر گردن او باش��د  
)ضمان قهری اس��ت( یا مبلغ س��نگینی به عنوان مهریه 
برگردنش باشد و. . . اصل بر این است که این شخص مال 
نداش��ته و نیازی به تحمل حبس ندارد. مگر به دو شرط 
یکی اینکه دارا بودن وی در س��ابق محرز و مسلم باشد و 
دیگری اینکه طرف مقابل- محکوم له- ثابت کند که وی 
مال دارد و خس��ارت و دی��ه پرداخت نمی کند؛ تحت این 
دو ش��رط فرد بدهکار، دارا محسوب می شود و باید بدهی 
را بدهد که در صورت امتناع از پرداخت حبس می شود. 

مدیرکل تدوین لوایح و مق��ررات معاونت حقوقی قوه 
قضاییه ادامه داد: پیام قانون مذکور این است که اگر کسی 

اموال��ی دارد و از پرداخت بدهی های خود امتناع می کند 
باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
حب��س را تحمل کند. فردی هم ک��ه مالی ندارد، از آنجا 
که زندان رفتن وی نه تنها برای طلبکار سودی ندارد بلکه 
هزینه ای را به دولت و قوه قضاییه تحمیل می کند و آثار 
و عواقب آن نصیب خانواده اش می ش��ود، بهتر اس��ت که 
حبس را تحمل نکند و قانونگذار نس��بت به قانون قبلی 
راه هایی را باز کرده که این شخص واقعاً روانه زندان نشود. 
طهماسبی با بیان اینکه این قانون نسبت به قانون قبلی 
ش��رایطی را ایجاد کرده و از بعد حقوق��ی ایرادی ندارد، 
ادام��ه داد: قانون فعلی نحوه اجرای محکومیت های مالی 
نس��بت به قانون قبلی توس��عه یافته و به سمت و سوی 
اج��رای عدالت صحیح قدم هایی برداش��ته و ایراد بارزی 

ندارد. 
وی با ی��ادآوری اینک��ه نه تنها اح��کام دادگاه ها بلکه 
احکام مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی مشمول این 
قانون می شود، گفت: ما یکسری احکام داریم که توسط 
دادگاه ها صادر نمی شوند مثل محکومیت های مربوط به 
کمیسیون های حل و اختالف کارگر و کارفرما، زمانی که 
این احکام اجرا نش��وند، اجرای شان بر عهده قوه قضاییه 

است که مشمول این قانون هم شده اند. 
طهماس��بی تصریح کرد: نکته دیگر این اس��ت که این 
قانون صرفاً در مورد محکومیت های مالی اس��ت و بحث 
جزای نقدی و محکومیت های کیفری در آن وجود ندارد 
و ماده یک قانون سابق که در مورد جزای نقدی است در 
قانون جدید نیامده اس��ت؛ البته این موضوعات در قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مصوب 92 تصویب و پیش بینی 

شده است. 

مدیرکل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه تشریح کرد

دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
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اس��تان  دادگس��تری  رییس کل 
هرمزگان از ص��دور کارنامه قضایی 
ب��رای قض��ات خب��ر داد و گف��ت: 
اهمیت دس��تور العمل ریاست قوه 
قضاییه درخصوص بهبود بهره وری، 
یک ش��اخص در جهت ارزش��یابی 

قضات است. 
به گزارش ایس��نا، حجت االسالم 
و المس��لمین محمدص��ادق اکبری 
در نشست عالی قضایی دادگستری 
اس��تان هرم��زگان با اع��الم اینکه 
ریی��س قوه قضایی��ه تأکید ویژه ای 
بر بهب��ود بهره وری در مجموعه قوه 
قضاییه دارد، افزود: به همین دلیل 
ب��ا دس��تور وی معاون��ت راهبردی 
ق��وه قضاییه، دس��تور العمل بهبود 
به��ره وری را تهیه و اج��را می کند 
ک��ه خوش��بختانه در س��ال 1393 
دادگستری اس��تان هرمزگان موفق 
ش��د ب��ا ارتقای س��طح به��ره وری 
در جه��ت بهبود عملکرد دس��تگاه 
قضای��ی اس��تان گام ب��ردارد و در 
س��ال 1394 نیز ب��ا اهتمام تمامی 
همکاران قضایی و اداری، این س��یر 

صعودی را ادامه خواهیم داد. 
وی ب��ا بیان اینکه براس��اس این 
دس��تورالعمل قضات به سه دسته؛ 

قضاتی که صرف��اً کار قضایی انجام 
می دهند، مدیران قضایی و مدیران 
افزود:  تقس��یم می ش��وند،  ستادی 
ب��رای هر ی��ک از قضات دس��تگاه 
قضایی براساس دسته ای که در آن 
قرار می گیرند، فرم ارزش��یابی تهیه 
می ش��ود و با توجه به شاخص هایی 
امتیازها،  چون خالص��ه س��وابق و 
ای،  حرف��ه  اخ��الق  ش��اخص های 
رعای��ت نزاک��ت و آداب و اخ��الق 
اس��المی، حس��ن ش��هرت، رعایت 
ش��ئونات قضای��ی، حس��ن رفت��ار 
ب��ا ارب��اب رجوع، حس��ن رفت��ار با 
همکاران قضایی و اداری، اس��تفاده 
از فناوری اطالعات، مس��تدل بودن 
آرای قضایی، اس��تقالل و شجاعت 
قضای��ی، آم��ار عملک��رد قضایی با 
رعایت آیین ن��گارش حقوقی، امور 
پژوهش��ی و آموزشی، توسط هیأت 
نظارت بر رفت��ار و عملکرد قضات، 
تکمی��ل و ب��ه دادس��رای انتظامی 

قضات ارسال می شود. 
اس��تان  دادگس��تری  ریی��س 
هرمزگان ادامه داد: مبنای ارزشیابی 
قضات، دس��تورالعمل به��ره وری و 
دستور العمل صدور کارنامه قضایی 
مصوب 24 خرداد ماه 1394 است. 

ای��ن مق��ام قضای��ی در تعری��ف 
کارنامه قضایی بیان ک��رد: کارنامه 
قضای��ی کاربرگی اس��ت ک��ه نحوه 
نظارت و ارزش��یابی قضات براساس 
براس��اس  و  می ش��ود  تنظی��م  آن 
دس��تورالعمل رییس ق��وه قضاییه، 
درخصوص هر یک از قضات دستگاه 

قضایی صادر می شود. 
اس��تان  دادگس��تری  رییس کل 
هرم��زگان به اهتمام ویژه ریاس��ت 
قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی و 
زندان های  کیفری  جمعیت  کاهش 
کش��ور اش��اره کرد و از این موضوع 
به عن��وان الزامی قانون��ی که هم در 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
1392 و هم در قانون آیین دادرسی 
کیفری اخی��ر التصویب مورد توجه 
قانونگ��ذار ق��رار گرفته، ی��اد کرد و 
افزود: نهاده��ای حقوقی پیش بینی 
شده ای چون ترک تعقیب، بایگانی 
پرون��ده، تعلیق تعقی��ب، تعویق در 
ص��دور حک��م، تعلی��ق در اج��رای 
مجازات، آزادی مش��روط و اعطای 
واج��د  ب��ه محکومی��ن  مرخص��ی 
ب��ه منظور  ش��رایط، راهکارهای��ی 
زندان های  کیفری  جمعیت  کاهش 

استان هستند. 

معاون امور بین المل��ل و همکاری های بین المللی 
قضایی س��تاد حقوق بش��ر که برای انجام یک سفر 
رس��می دو روزه در رأس هیاتی به عراق سفر کرده 
اس��ت، در دومی��ن روز از س��فر خود ب��ا رییس قوه 
قضاییه، دادس��تان کل و برخی اعضای شورای عالی 
قضایی، معاون ام��ور بین الملل وزارت امور خارجه و 
رییس بنیاد زندانیان سیاسی عراق دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش ایس��نا، کاظ��م غریب آبادی در این 
دیدارها ضمن تش��ریح س��اختار و جایگاه واالی قوه 
قضایی��ه و حقوق بش��ر در نظام جمهوری اس��المی 
ایران، آمادگی کشورمان برای تبادل تجربیات خود، 
آموزش قضات، ارائه نظر مشورتی درخصوص قوانین 
مربوط ب��ه احوال ش��خصیه، برگ��زاری کارگاه های 
منظ��م در موضوعات مورد عالق��ه حقوقی و قضایی 
و انج��ام رایزنی های منظم در حوزه حقوق بش��ر را 

اعالم کرد. 

وی همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت مش��ورت 
و همکاری های نزدیک دو کش��ور در س��ازمان های 
بین الملل��ی درخص��وص موضوعات حقوق بش��ری 

تأکید کرد. 
مدح��ت المحمود، رییس قوه قضاییه عراق که در 
اردیبهشت ماه 1393 به ایران سفر کرده بود، ضمن 
ابالغ س��الم های گرم خویش ب��رای آیت اهلل صادق 
آمل��ی الریجانی ریی��س قوه قضاییه کش��ورمان، از 
ایش��ان برای انجام یک سفر رس��می از عراق دعوت 

کرد. 
وی ب��ا اش��اره به اهمیت��ی که دین مبین اس��الم 
برای حقوق بش��ر قائل اس��ت، تقویت همکاری ها و 
مش��ورت ها در حوزه حقوق بشر و موضوعات قضایی 
بین دو کش��ور ایران و عراق را یک ضرورت خواند و 
بر بهره گیری از تجربیات کش��ورمان در این حوزه ها 

تأکید کرد. 

رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

صدور کارنامه قضایی برای  
توسعه همکاری های قضایی و حقوق بشر میان ایران و عراق

یکشنبه 1ول شهریور 1394ضمیمه شمــاره 302



4 www.forsatnet.irحقوق و تجارت

اصوال مرجع رسیدگی به اختالفات حقوقی افراد به طور 
کلی مراجع دادگستری و از جمله دادگاه است. اصل سی 
و چهارم قانون اساسی اعالم کند: »دادخواهی حق مسلم 
هر فرد اس��ت و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به 
دادگاه های صالح رج��وع کند و هیچ کس را نمی توان از 
دادگاه��ی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد 

منع کند.«
ب��ر این اس��اس، هرکس مدعی حق یا ورود خس��ارت یا 
متضرر از جرم باش��د می تواند بدون هرگونه محدودیتی 

و وفق مقررات قانونی به دادگاه های صالح مراجعه کند. 
عالوه بر آن، اف��راد می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و 
اختالفات خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد 
و در صورت طرح در هر مرحله ای از رس��یدگی باشد، به 

داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. 
در واقع نهاد داوری انتخابی اس��ت برای افراد تا در حین 
انعق��اد قراردادهای خصوصی خود یا حت��ی پس از آن، 
بتوانند ش��خصا و با توافق یکدیگر قاض��ی )داور( خود را 
تعیی��ن کنند و از او بخواهند میان آنان داوری و قضاوت 

کند. 
ب��ه بیان س��اده، داوری در عرض سیس��تم دولتی عمل 
می کند، بدون آنکه دولت و حاکمیت نظارتی برآن داشته 
باش��د. داور در یک قضیه، یک قاضی خصوصی منتخب 
طرفین اس��ت. در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد 
بر این اس��ت که کارکرد داوری و اختیار داوران و منش��ا 
اقتدارآن ریشه در قانون دارد. زیرا اگر قانون این مکانیسم 
را اعتبار نمی بخش��ید توافق طرفین به خودی خود فاقد 
منش��ا اثر قانونی بود. این قانون است که داوری را تایید 
و اجرای آن را تضمین می کند، زیرا اصوال قضاوت کردن 
یک عمل حکومتی است و این حاکمیت است که اجازه 
داوری را می ده��د. نتیجه این نظریه این اس��ت که داور 

جانش��ین قاضی دولتی اس��ت و الزام آور بودن رأی داور 
منتسب به قانون است. 

براساس نظریه دیگری، منش��ا داوری قرارداد است و در 
واق��ع توافق بر قرارداد طرفین اس��ت که به داوری اعتبار 
می بخش��د. ال��زام آور ب��ودن رأی داور معطوف اس��ت به 

الزام آور بودن قرارداد. 
با توجه به مراتب فوق، پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات 
متفاوتی به هم��راه دارد و این تفاوت ها هم از نظر آیین 
رس��یدگی و ه��م از نظر ماهیت دعوا اس��ت. به هرحال 
ام��روز، در تبیین ماهیت حقوق��ی داوری نظریه غالب، 
اصل حاکمیت اراده است و آن توافق طرفین است. تنها 
مانعی که ممکن اس��ت وجود داشته باشد، رعایت قواعد 
آمره و نظم عمومی است. موافقتنامه داوری را اشخاصی 
می توانن��د منعقد کنند که اهلیت اقامه دعوا را داش��ته 
باش��ند. اصل بر این اس��ت که تمامی اختالفات حقوقی 
را می ت��وان به داوری ارجاع داد، جز در ورشکس��تگی و 

دع��اوی مربوط به اص��ل نکاح و طالق و فس��خ نکاح و 
دعاوی نس��ب که ارجاع این نوع دعاوی طبق ماده 496 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی من��ع قانونی دارد. همچنین دع��اوی را که جنبه 
عمومی داشته باشند نمی توان به داوری ارجاع داد. توافق 
به داوری به هر شکل که باشد چه به صورت شرط ضمن 
عقد یا به صورت مستقل و جداگانه قابل قبول خواهد بود. 
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط 
داوری نمی تواند به ان��دازه ای که در قرارداد داوری گفته 
شده با روشنی انجام ش��ود، زیرا نزاع و اختالف در زمان 
توافق، ایجاد نشده است. در عین حال موضوع و محدوده 
باید به گونه ای تعیین شود که مطلبی که موضوع داوری 
است مشخص ش��ود. درهر حال باید پذیرفت که پس از 
وق��وع اختالفات، داور می تواند ب��ه تمام اختالفاتی که از 
معامله حاوی ش��رط داوری ناشی ش��ده رسیدگی کند، 
بی آنکه الزم باش��د توافق جدیدی در این خصوص واقع 

ش��ود. روشن اس��ت که رأی داور با ش��کایت هر یک از 
طرفین می تواند به این علت که مطلبی که موضوع داوری 

نبوده، رأی صادر شده باطل شود. 
گفته ش��ده است داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون 
آیین دادرسی مدنی نیستند، در عین حال داوران مکلف 
به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رعایت حق 

دفاع طرفین هستند. 
قانونگذار تش��ریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه 
رس��یدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار کرده 
اس��ت. البته در مواردی ک��ه ارجاع ب��ه داوری از طریق 
دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب 

اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود. 
در ی��ک جمع بندی کل��ی می توان گفت نه��اد داوری 
در نظ��ام حقوقی ایران چنانچ��ه در عمل مورد حمایت 
نهادهای قانونی واق��ع و اصالحاتی نیز در آن در جهت 
تحک��م و تثبی��ت آرای صادره انجام ش��ود، بس��یار امر 
مم��دوح و پس��ندیده ای خواهد بود. حذف تش��ریفات 
رسیدگی در دادگاه ها، سرعت، صرفه جویی در هزینه و 
مخصوص��ا اعتمادی که طرفین به داور منتخب دارند از 
امتیازات داوری به شمار می آید. در مقابل داوری معایبی 
نی��ز دارد. در برخی موارد هزینه های داوری بیش��تر از 
هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می ش��ود. عدم امکان 
درخواس��ت صدور دستور موقت یا تامین خواسته نیز از 

معایبی است که متوجه نهاد داوری است. 
امروزه به علت پیچیدگی ه��ای فنی برخی امور، طرفین 
یک ق��رارداد، داوری قرارداد خود را برعهده موسس��ات 
دارای مج��وز و آش��نا ب��ه ام��ور داوری ق��رار می دهند. 
خوشنامی موسسات ذکر ش��ده و خصیصه رعایت اصل 
بی طرفی از جمله شاخصه هایی است که این موسسات را 

از سایرین ممتاز می کند. 

شرط داوری در قراردادها
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مهم تری��ن تکلیف هر بدهکار آن اس��ت که دین خود را 
ادا کن��د و در ای��ن راه تمام تالش خ��ود را به کارگیرد. 
طب��ق نصوص فقهی تصمیم برای ادای دین و تالش در 
این راه از واجبات ش��مرده ش��ده و حتی انجام عبادات 
واج��ب نظیر نماز در اول وق��ت و پیش از ادای دین که 
وقت مضیق دارد باطل اعالم شده است. در حقوق ایران 
بدهکار را نمی توان از اداره دارایی خود محروم س��اخت، 
مگر در موارد خاصی مانند ورشکس��تگی، اما این به آن 
معنا نیست که هر مدیونی بدون توجه به ندای وجدانی 
و اخالقی و ش��رعی به اکل مال ب��ه باطل )خوردن مال 
حرام( روی آورد و در اموال خود تصرفاتی را انجام دهد 
که حق��وق طلبکاران را ضایع کن��د. متعهدی که قصد 
مخفی ک��ردن دارایی خود و محروم کردن طلبکاران را 
دارد معموال از دو راه اقدام می کند، اول آنکه اموال خود 
را به طور ص��وری به دیگران انتق��ال می دهد تا مانعی 
پوش��الی در برابر اجرای حق طلب��کار ایجاد کند و دوم 
اینک��ه مال خود را به طور واقعی و با اراده جدی انتقال 
می ده��د، ولیک��ن انگی��زه اصلی او این اس��ت که عین 
خارجی و در دس��ترس طلبکار را به پ��ول تبدیل کند 
و آن را پنهان س��ازد. باتوجه به اینکه در کش��ور ما عقد 
تابع قصد متعاملین اس��ت )العقود تابعه للقصود( و این 
مطلب در م��واد 191، 196، 463 و1149 قانون مدنی 
متظاهر اس��ت، معامالت نوع اول به خاطر فقدان قصد 
انش��ای واقعی و درونی باطل و فاقد هرگونه اثر هستند، 
خواه انگیزه این اقدام فرار از دین باشد یا تقلب دیگری 
در برابر اجرای قوانین. در لس��ان حقوقی کشور ما عقد 
صوری، یعن��ی اینکه طرفین فقط صورت س��ازی کرده 
باشند و هیچ عمل حقوقی مشروع دیگری را قصد نکرده 
باشند. فلسفه عقدصوری به این نحو کان لم یکن است 
چون هیچ قصد انش��ایی در س��اخت آن دخالت نکرده 

ولیکن اگ��ر مقصود طرفین یک عمل حقوقی باش��د و 
قصد انشایی و واقعی آن را دارا باشند ولی آن را مخفی 
کنند و آن را تحت پوشش و لوای یک عقد وانمود شده 
درآورند، مبرهن اس��ت که عقد وانمود ش��ده و ظاهری 
ب��ه کنار می رود و عقد واقعی و اصلی خودنمایی خواهد 
ک��رد و واجد آثار حقوقی خواهد بود. از این روس��ت که 
نباید در قی��د و بند عنوانی که طرفین برای عقود خود 
می گذارن��د، بود. معامل��ه به قصد ف��رار از دین یکی از 
موضوعات حائز اهمیت فقهی و حقوقی اس��ت که محل 
بحث و نزاع حقوقدانان و فقها بوده و هس��ت. عدم نفوذ 
معامله به قصد فرار از دین از س��وی برخی از فقها الاقل 
در تصرفات تبرعی مانند هبه و صلح پذیرفته شده است. 
آنان در این خصوص به قاعده الضرر و نامش��روع بودن 
قصد ف��رار از دین و اصل وجوب وفای به دین اس��تناد 
کرده ان��د. مرحوم دکتر کاتوزی��ان ذیل ماده 218 مکرر 

قانون مدنی قید نموده اند:»از مفاد ماده 218 مکرر قانون 
مدنی چنین برمی آید که معامله به قصد فرار از دین اگر 
صوری نباشد نافذ است. ولی از جمع ماده 4 قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی با قانون مدنی و تایید اصل 
مهم قانون اساسی اس��تنباط می شود که چنین چنین 

معامله ای در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.«
دکتر جعفری لنگرودی هم درحاشیه دوم ذیل ماده 218 
قان��ون مدنی چنین مرقوم کرده ان��د: »از محتوای ماده 
218 قانون مدنی دانسته می شود که اگر معامله مدیون 
فقط به قصد فرار از دین باشد و صوری نباشد، مانند هبه 
مال به بنیاد خیریه یا صلح محاباتی به آنجا، نافذ نیست. 
ای��ن نکته را ماده 218 مکرر قانون مدنی تایید می کند. 
با ای��ن توضیحات هم حکم معامالت صوری که در آنها 
قصد نتیجه نباش��د روشن شد و هم حکم معامالتی که 
به قصد فرار از دین )به طور غیر صوری( صورت می گیرد. 

حکم اولی بطالن مطلق است و حکم دومی عدم نفوذ و 
به جز این هر سخن که گفته شود دور ازمبانی حقوقی 

و فقهی این مسئله است.«
نظ��ر دیگر در میان حقوقدانان کش��ور ما پذیرش اصل 
نف��وذ معامله جدی به قصد ف��رار از ادای دین در قانون 
مدنی اس��ت. این عده اس��تدالل کرده اند که باتوجه به 
ح��ذف ماده 218 پیش��ین قانون مدن��ی و عدم احیای 
آن در س��ال 1370، به نظر می رس��د قانونگذار با توجه 
به ظاهر عبارات گروه��ی از فقهای امامیه، نظر به نفوذ 
معامله جدی به قصد فرار از دین داشته و آن را به عنوان 
اصل پذیرفته اس��ت. بنابراین می توان گفت قبول اصل 
عدم نفوذ این گون��ه معامالت، با تعمیم مواد پراکنده و 
مق��ررات خاص که در حقوق امروز وجود دارد، برخالف 
نظر قانونگذار است. النهایه باجمع نظرات و مواد قانونی 
می توان قائل به این مطلب ش��د که معامالت تبرعی و 
محاباتی مدیون با استناد ماده 65 قانون مدنی و باتوجه 
به حکم مندرج در آن، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد 
خواهد بود. در خص��وص معامالت معوض به قصد فرار 
از دین متاس��فانه ب��ا عدم تصریح قانون کمی تش��تت 
وجود دارد. فقط با اس��تناد به ماده 4 قانون نحوه اجرای 
محکومیت ه��ای مالی می توان منعقد ب��ه عدم قابلیت 
استناد ش��د، ولی اش��کال اصلی در خصوص معامالت 
معوض که جامع قیود ماده 4 قانون فوق الذکر نباش��د، 
ب��روز می کند. ن��ه در فقه چندان اش��اره ای به این نوع 
معامله شده و نه در نصوص قانونی چیزی می توان یافت 
که حداقل پایه اس��تنباط قرار گیرد. به نظر می رسد در 
این نوع معامالت قائل شدن به عدم قابلیت استناد و نه 
صحت، بهتر و بیشتر می تواند ضامن سالمت اقتصادی و 

بقای حسن اعتماد مردم باشد. 
نویسنده: ایمان باقری

معـامله با هدف فـرار ازدین
یکشنبه 1ول شهریور 1394ضمیمه شمــاره 302



6 www.forsatnet.irحقوق و تجارت

حسین راغفر - اقتصاددان
کمت��ر نه��اد مدنی را می ت��وان یافت ک��ه قدمتی به 
عمر اتاق بازرگانی داش��ته باش��د. اگ��ر نقطه تکوین 
اتاق بازرگانی در ایران را به تاس��یس مجلس وکالی 
تجار در 1263 هجری شمسی منتسب کنیم، روایت 
130 س��اله این نهاد و فراز و فرود های آن بخشی از 
تاریخ اقتصادی ایران معاصر اس��ت که ش��رح و بسط 
آن می تواند تجربه تاریخی ارزش��مندی را در مقابل 
سیاس��ت گذاران اقتص��ادی قرار ده��د. عمر مجلس 
وکالی تجار بس��یار کوتاه بود و ناصرالدین ش��اه در 
اثر فش��ار اطرافیان حکم به تعطیلی این نهال تازه پا 
داد. اما همین حادثه نش��ان می دهد که هیچ پدیده 
اجتماع��ی- اقتص��ادی نمی تواند مس��تقل از محیط 
اجتماع��ی خ��ود ش��کل بگی��رد و نمو کن��د. روایت 
تحول این نهاد در این 130 س��ال انعکاس��ی است از 
تحوالت اقتص��ادی- اجتماعی و تفکر غالب هر عصر 
ک��ه از دوران اس��تبداد ناصری تا س��قوط قاجاریه و 
ش��کل گیری دولت مدرن در دوره پهلوی اول، اشغال 
ایران در ده��ه 1320، کودتای 28 مرداد، اصالحات 
ارض��ی در 1341 و همزم��ان ش��کل گیری تدریجی 
صنعت م��درن در ایران، افزایش درآمد های نفتی در 
1348 و 1352، ش��کل گیری انقالب اس��المی، بروز 
جنگ تحمیلی، تغییر جهت گیری های سیاس��ت های 
اقتصادی در دوران پس از جنگ، افزایش بی س��ابقه 
درآمد های نفت��ی در دوره دولت های نهم و دهم هر 
ی��ک به نوبه خود تاثیر متفاوت��ی بر کارکرد های این 
نهاد مدنی داش��ته اس��ت. از جمل��ه آخرین تحوالت 
اتاق بازرگانی در پاس��خ به جای��گاه صنعت، معدن و 
نیز اهمیت بخش کش��اورزی در اقتصاد ایران اس��ت 

که س��بب می شود در س��ال 1391 عنوان اتاق ایران 
از ات��اق بازرگانی، صنایع و مع��ادن به اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تغییر کند. 
بای��د اذعان کرد که اتاق بازرگانی ایران با وجود قدمت 

آن هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد 
ایران بیابد. همان طور که اشاره شد تحوالت اقتصادی- 
اجتماعی توضیح گر بخش��ی از این امر است. اما بخش 
دیگ��ر بلوغ ناقص اتاق بازرگانی را باید در عملکرد اتاق 

در ادوار مختلف جس��ت وجو کرد. اگرچه روایت صادق 
تح��والت تاریخ��ی و کارکردی ای��ن قدیمی ترین نهاد 
مدنی کشور کار بسیار دشواری است، اما به طور مسلم 
نه تنها برای تدوین تاریخ اقتصادی ایران امری ضروری 
اس��ت، بلکه تجربیات برآمده راهنمای تعیین نقشه راه 
اتاق در سال های پیش رو است. نقش بخش خصوصی 
در کارکرد ه��ای اقتص��اد ملی امروز بی��ش از هر زمان 
دیگری برجسته ش��ده است، اما همان گونه که پیش تر 
بیان ش��د این نقش ارتباط تنگاتنگی با میزان توس��عه 
یافتگی نهاد های اقتصادی- اجتماعی از جمله دولت در 
ه��ر جامعه ای دارد. نکته حائز توجه دیگر اینکه تجارت 
و صنع��ت در یک جامع��ه در تعامل دائم��ی با اقتصاد 
جهانی و محیط بین المللی است. تعیین آینده مشاغل 
با توجه ب��ه تحوالت فناوری در دنی��ا و بنابراین آینده 
صنعت و تجارت حکم می کند اتاق ایران گروه مطالعات 
آین��ده پژوهی تحول صنعت و تجارت را تش��کیل دهد 
و ضمن رص��د کردن آین��ده تحوالت ای��ن حوزه های 
اقتص��ادی راهکاره��ای متناس��ب را ب��رای مواجهه با 
رویداد ه��ای آینده فن��اوری، تج��ارت و صنعت فراهم 
آورد. آش��نایی فعاالن بخش خصوصی با تحوالت آینده 
می تواند به کاهش هزینه های معامالتی آنها و بنابراین 
ارتقای توانمندی ه��ای آنها برای حض��ور در بازار های 
خارجی منتهی ش��ود. به عنوان مث��ال این واقعیت که 
تا س��ال 2016 بالغ ب��ر 50 درصد تج��ارت جهانی از 
طری��ق تج��ارت الکترونیک و برگزاری نمایش��گاه های 
مجازی صورت می گیرد، می تواند با اتخاذ سیاست ها و 
اقدامات متناسب توسط دولت، اتاق بازرگانی و فعاالن 
اقتصادی در کاه��ش هزینه های حضور کاال های ایرانی 

در بازار های جهانی موثر باشد. 

اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و اقتصاد ایران
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محمدرضا رشیدی

ورشکس��تگی مرحله ای اس��ت که به  حیات اقتصادی و 
تجاری تاجر یا ش��رکت ورشکس��ته خاتمه می دهد، به  این 
جهت به  آن مرگ اقتصادی هم گفته می شود، چرا که پایان 
عمر تاجر یا ش��رکت ورشکسته است و یکی از موارد انحالل 
آن به ش��مار می رود. اما در حقوق تجارت کش��ور ما قوانین 
متناسب و صریح و روش��نی در این زمینه وجود ندارد و در 
موارد متعددی با ابهام و اش��کال و مسائل متناقضی روبه رو 
هس��تیم و علت آن روشن اس��ت، زیرا قانون تجارت که در 
سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده ۱۶۳ ماده به  این موضوع 
اختصاص داده است )ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵( به عالوه قانون اداره 
تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل 
۶۰ ماده اس��ت که به  همین امر با ش��یوه و روش و کیفیات 
دیگری تصریح دارد. گذشته از قوانین مزبور، آیین قانون اداره 
تصفیه هم که در س��ال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده 
اس��ت و هر کدام به  تنهای��ی بحث و گفت وگوی مفصلی را 

می طلبد. 
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگی

عالوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به  تقلب یا تقصیر 
باشد به  مجازات می رسد، اشخاص دیگری نیز ممکن است 
در امر ورشکستگی تاجر به  نحوی از انحا دخالت داشته باشند 
و مقصر شناخته شوند، به  این جهت در قانون تجارت )ماده 
۵۵۱ قان��ون تجارت و مواد بعدی( برای آنها مجازات هایی به  

شرح زیر پیش بینی شده است: 
اشخاصی که عالما یعنی با قصد و عمد که به  آن سوءنیت 
گفته می شود به  نفع تاجر ورشکسته تمامی اموال یا قسمتی 
از دارایی او را اعم از اموال منقول یا غیرمنقول از بین ببرند یا 
نزد خود نگهداری کرده یا مخفی کنند به مجازات ورشکسته 

به  تقلب محکوم می شوند. 
۲ - اش��خاصی که به  قصد تقلب به  اسم خود یا به  اسم 
دیگری طلبی که واقعیت نداشته در روی سند مندرج در ماده 

۴۶۷ قانون تجارت واقعی قلمداد کرده و ملتزم شده باشند. 
۳ - اش��خاصی که به  اس��م دیگری یا اسمی که واقعیت 
نداشته و موهوم باشد تجارت کرده باشند و سپس دفاتر خود 
را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به 

طور ساختگی و انجام معامالت صوری از بین برده باشند، به  
مجازات ورشکسته به  تقلب یعنی از یک الی پنج سال حبس 

محکوم خواهند شد. 
۴ - اقوام و بس��تگان ورشکس��ته هرگاه بدون مشارکت و 
دخالت او اموال وی را از بین برده یا مخفی کرده یا نزد خود 

نگهداری کنند به  مجازات سرقت محکوم خواهند شد. 
اقسام ورشکستگی:

ورشکستگی عادی
در مواقع��ی که تاجر به ط��ور عادی و معمولی به  تجارت 
مش��غول بوده، لیکن به  واسطه حوادث و عوامل غیرمترقبه  
و غیرقاب��ل پیش بینی مانند جنگ، بحران ه��ای اقتصادی، 
کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود 
و او هیچگونه عملی بر خ��الف قوانین و عرف تجارت انجام 
نداده باش��د و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد 
و ب��ه  دالیل موجه و قابل قبول از پرداخت بدهی خود عاجز 
ش��ود. در چنین صورتی برابر قوانین ب��ه  وضعیت دارایی او 
رسیدگی می شود، لیکن دارای مجازاتی نیست. به  این نوع 

ورشکستگی، ورشکستگی عادی گفته می شود.
ورشکستگی به  تقصیر

در حقیقت به  واسطه خطا و مسامحه و اقداماتی است که 
در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مس��لم می شود و درباره 
ورشکس��تگی به  تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردی را 
بی��ان کرده که با توجه ب��ه  آن و مواد بعدی می توان تاجر را 

ورشکسته به  تقصیر دانست: 
در صورتی که اعالم ش��ود مخارج تاجر اعم از شخصی یا 
مخارج خان��ه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی 
بیشتر بوده، به  این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن 

درآمد خود مبادرت به  ولخرجی کرده باشد. 
چنانچه معلوم شود که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود 
را صرف اموری کرده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به  
امور اتفاقی اس��ت، چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم 

نامیده شده و عقالیی و منطقی نیست. 
۳ - هرگاه تاجر به  منظور به  تاخیر انداختن ورشکستگی 
خود اجناس��ی را بیشتر از قیمت روز خریداری کند یا اینکه 

اموالی را به  کمتر از قیمت روز بفروشد. 
۴ - در صورتی که به  قصد تاخیر انداختن ورشکس��تگی 
خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی کند، به 

طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد. 
۵ - در صورت��ی که پ��س از تاریخ توقف یکی از طلبکارها 
را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد. 

۶ - چنانچه به  حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی 
دریافت داشته، تعهداتی کرده باشد که با توجه به  وضعیت 

مالی او فوق العاده باشد.
۷  - در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف ش��ده، 
ولی در ظرف س��ه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون 
و تعهدات وی به  عمل آمده، توقف خود را به  همراه حساب 

دارایی و اموال به  دفتر دادگاه نداده باشد.
مجازات تاجر ورشکسته

به  تاجری که با توجه به  موارد مزبور ورشکس��ت ش��ده 
باشد، ورشکسته به  تقصیر می گویند و برای تاجر ورشکسته 
به  تقصیر قانون مجازاتی تعیین کرده است که بین شش ماه 
تا سه سال حبس است. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت 
می گوید، ورشکستگی به  تقصیر جنحه محسوب و مجازات 
آن از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. الزم به  ذکر 
است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد، زیرا در 

سنوات گذشته مجازات ها تقسیم شده بود به : 
خالف، جنحه،  جنایت

لیکن در حال حاضر این تقس��یم بندی منس��وخ است و 
مجازات ها در قوانین مجازات اس��المی به  شرح زیر تقسیم 

شده است: 
حدود،  قصاص،  دیات،  تعزیرات،  مجازات های بازدارنده

به  این ترتیب برابر قانون مجازات اسالمی تمامی حبس ها 

تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خالفی یا جنایی 
اعمال نمی شود و مجازات ورشکسته به  تقصیر برابر ماده ۶۷۱ 

قانون تعزیرات از شش ماه تا دو سال حبس است. 
ب��ا توجه به  اینکه قانون تعزیرات مص��وب دوم خردادماه 
۱۳۷۵ اس��ت و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ 
قانون تجارت خفیف تر اس��ت، به  نظر می رسد که دادگاه ها 

باید آن را اعمال کنند.

 رسیدگی به  جرم تاجر ورشکسته
به  تقصیر

ب��ا توجه به  اینکه ورشکس��تگی به  تقصیر جرم اس��ت، 
رس��یدگی ب��ه  آن در صالحیت دادگاه های کیفری اس��ت، 
همان طوری که ماده ۵۴۴ قانون تجارت می گوید رسیدگی به  
جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها 

یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید. 
برابر ماده مزبور رسیدگی به  جرم تاجر ورشکسته به  تقصیر 

با تقاضای افراد مشروحه زیر به عمل می آید: 
مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر اس��ت یا تصویب اکثریت 

طلبکاران حاضر.
 - بنا به  درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع هستند.

 - با تعقیب مدعی العموم )دادستان( که نماینده عموم مردم 
اس��ت و به  موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که 

قانون تصریح کرده است، حق تعقیب مجرمین را دارد. 
رس��یدگی به  جرم مزب��ور در دادگاه ه��ای جنحه انجام 
می گیرد. الزم به  توضیح است که در حال حاضر دادگاه های 
جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقالب دادگاه های کیفری 

به  ترتیب زیر تقسیم شده بود: 
 - دادگاه خالف
 - دادگاه جنحه

 - دادگاه های جنایی
لیکن به  موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۶۸ 
دادگاه های مزبور منحل شد و رسیدگی به  کلیه امور کیفری 
در صالحی��ت دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفت، اما به  
موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، دادگاه های 

عمومی به  این موضوع رسیدگی می کنند. 

ورشکستگی یا مرگ اقتصادی
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اصفهان – بهروز راعی – برای اولین بار در کشور مرکز 
کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهق امکان تحصیل 
و اشتغال همزمان را برای دانشجویان ورودی مهرماه امسال 
فراهم کرده است. دکتر مجتبی مالاحمدی رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مهردشت )دهق( در نشست خبری خود 
با خبرنگاران رس��انه های گروهی با بیان این خبر گفت: با 
موافقت ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسالمی و کمک خیرین 
ش��هر دهق، این دانشگاه در ثبت نام دانشجویان مهرماه در 
34 رشته کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اقدام به 
فراهم نمودن امکان اشتغال همزمان دانشجویان در رشته 
تحصیلی آموزش��ی خود نموده است.وی افزود: هم اکنون 
12 رشته کاردانی و 13 رشته کارشناسی پیوسته و 9 رشته 

کارشناسی ناپیوسته و با صدور مجوز از شورای گسترش 3 
رشته کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی تدریس می 
شود و ثبت نام بدون آزمون از دانشجویان در مهرماه صورت 
می گیرد.دکتر مالاحمدی به نیازسنجی از شغل های مورد 
نیاز جامعه و کار کارشناسی در تعیین رشته ها اشاره کرد و 
گفت: یکی از مهمترین مؤلفه های اشتغال فارغ التحصیالن 
ارایه س��ابقه کار بوده که ب��ا راه اندازی مرکز کارآفرینی در 
این واحد آموزشی و فراهم نمودن همزمان امکان اشتغال 
و تحصیل ، دانشجویان ضمن پوشش بیمه ای از سابقه کار 
و تجربه حرفه آموزشی خود برخوردار می شوند.وی ادامه 
داد: در اجرای این طرح دانشجویان هزینه شهریه شان را از 
محل اشتغال خود در مراکز صنعتی و مراکز طرف قرارداد 

دانش��گاه پرداخت می کنند.رییس دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد مهردش��ت ) ده��ق( در ادامه به احداث س��اختمان 
جدید این مرکز کارآفرینی این دانشگاه در زیربنای 2400 
متر مربع و ش��امل 4 سالن و کارگاه آموزشی اشاره کرد و 
گفت: این س��اختمان سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی در ادام��ه به کیفیت آموزش در این دانش��گاه بعنوان 
ش��اخص فعالیت ها و اقدامات اشاره کرد و گفت: اعضای 
هیات علمی و اساتید دانشگاه از بهترین و مجرب ترین های 
اس��اتید شهرستان و استان می باشند.رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مهردشت ) دهق( در ادامه به تحصیل بیش 
از 600 دانش��جو در این واحد دانش��گاهی تازه تاس��یس 
اش��اره کرد و گفت: تاکن��ون 250 دانش��جو از این واحد 

دانش��گاهی ف��ارغ التحصی��ل 
ش��ده اند.وی اف��زود: ثبت نام 
ب��دون آزم��ون در ای��ن واحد 
دانش��گاهی در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 
حس��ابداری،  رش��ته های  در 
ب��رق ق��درت، ب��رق مخابرات 
،عم��ران، معماری ، مهندس��ی 

نفت، مهندس��ی مددکار اجتماعی ، مهندس��ی مکانیک، 
مهندسی روان شناسی، مهندسی پزشکی ، مهندسی هوا 
فضا، مهندس��ی رباتیک علوم اقتصادی، مهندسی ورزش 
، مهندس��ی اجرای عمران ، مهندسی تاسیسات حرارتی 
، مهندس��ی تکنولوژی ساخت و تولید، مهندسی مکانیک 
خودرو، آم��وزش و پرورش ابتدایی و ن��رم افزار کامپیوتر 

صورت می پذیرد.

برای اولین بار در کشور فراهم شد 

امکان تحصیل و اشتغال همزمان دانشجویان در مرکز کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهق 

بوش�هر-خبرنگار فرصت امروز- رئیس بانک رفاه  
کارگران اس��تان بوش��هر گفت: خدمت رس��انی به اقشار 
آس��یب پذیر جامعه از وظایف ذاتی بان��ک رفاه کارگران 
است. سیف اهلل پناهیان در نشست مشترک با سرپرست 
اداره کل بهزیس��تی استان بوشهر که به مناسبت سالروز 
تاس��یس بانک رفاه کارگران برگزار ش��د، اظهار داشت: 
خدمت رس��انی به اقش��ار آس��یب پذیر جامعه از وظایف 
ذاتی بانک رفاه  کارگران اس��ت.پناهیان ضمن تش��کر از 
فعالیت های سازمان بهزیستی در کاهش آالم و دردهای 
فرزندان نیازمند این استان، افزود: فرزندان تحت پوشش 

همگی از آینده سازان میهن عزیزمان به شمار می روند و 
یقینا بر پایه اس��تعدادهای خود و کمک جامعه خواهند 
توانست نقش��ی س��ازنده در اعتالی ایران داشته باشند. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه بانک رف��اه کارگران خدمت 
به معلوالن و نیازمندان جامعه مس��ئولیت اجتمایی خود 
می داند، بیان کرد: این نهاد اقتصادی در راس��تای ایفای 
نقش��ی تمام عیار در نظام سالمت جامعه از هیچ تالشی 

فروگ��ذار نخواهد کرد. رئیس بانک رفاه  کارگران اس��تان 
بوش��هر تاکید کرد: اداره امور شعب بوشهر آمادگی کامل 
دارند تا به تعدادی از افراد تحت پوش��ش بهزیستی که از 
سوی این سازمان معرفی گردند، تسهیالت قرض الحسنه 
اختص��اص دهد. پناهیان یادآور ش��د: این گامی کوچک 
در جه��ت رف��ع برخ��ی از محدودیت ه��ای اقتصادی از 
ش��انه های توانمند این عزیزان خواه��د بود. وی به نقش 

بی بدیل سرپرس��تان مراکز نگهداری کودکان نیز اش��اره 
کرد و تصریح کرد: انس��ان هایی که در این مراکز خدمت 
می کنن��د، به مفهوم حقیقی انس��انیت دس��ت یافته و با 
دستگیری بدون چشم داشت از آینده سازان کشور، مربیان 
ارزشمندی هس��تند که بانک رفاه وظیفه خود می داند 
از تالش ه��ای آنها تقدیر کند. پناهی��ان افزود: بانک رفاه 
کارگ��ران از تمام توان خود در جهت حمایت اقتصادی و 
اجتماعی از فرزندان تحت پوشش بهزیستی بهره خواهد 
برد و در جهت آماده س��ازی آنها برای حضور قدرتمند در 

جامعه، آماده همکاری با سازمان بهزیستی است. 

رئیس بانک رفاه  کارگران استان بوشهر:

خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه از وظایف ذاتی بانک رفاه کارگران است

گ�رگان- خبرن�گار فرص�ت امروز- ش��رکت گاز 
استان گلس��تان  در آستانه  گرامیداش��ت هفته دولت ، 
یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر  به منظور انعکاس 
عملکرد ش��رکت بوی��ژه پروژه های قابل افتت��اح  در این 
ای��ام ، کنفرانس مطبوعاتی را با حضورمهندس صفر علی 
جمال لیوانی  مدیر عامل و اعضای هیات مدیره  در محل 
سالن اجتماعات این شرکت برگزار نمود. به گزارش روابط 
عموم��ی در این کنفرانس خبری  ک��ه بیش از 65 نفر از 
خبرنگاران رس��انه های خبری حضور داش��تند اطالعات 

مرتبط با پروژه های گازرس��انی و قابل افتتاح درس��طح  
اس��تان در بخشهای مختلف  تشریح  شد. در این نشست 
مدیرعامل شرکت گازگلستان با گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هیدان رجائی و باهنر و همچنین عرض خیر مقدم  به 
خبرنگاران رس��انه های خبری و تبریک روز خبرنگار، به 
تشریح برنامه های شرکت در هفته دولت پرداخت و گفت: 
این ش��رکت مفتخر است در پنجاهمین سالگرد تاسیس 

شرکت ملی گاز ایران و با همت دولت تدبیر و امید  تعداد 
52 پروژه گاز رسانی را در هفته دولت با حضور مسئولین 
استان و شهرستان مورد بهره برداری قرار دهد.  مهندس 
صفرعلی جمال لیوانی گفت: درطول هفته دولت با همت  
واالی دولت تدبیر وامید نیزتعداد 52  پروژه گازرسانی را 
در بخش��های روستائی ، صنعتی وساختمانی با هزینه ای  
اف��زون بر 13  میلیارد و 670 میلی��ون  تومان در برنامه 

افتتاحیه داریم که انشاء ا.. برابر برنامه با حضور مسئولین 
استان و شهرستان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.  
وي به بیان جزئیات پروژه های قابل افتتاح درهفته دولت 
پرداخت وتصریح کرد: پروژه های مذکور شامل 22 روستا، 
29 صنعت و یک پروژه ساختمان اداره گاز شهرمراوه تپه 
می باش��د که در ایام یاد شده افتتاح خواهند شد. جمال 
لیوانی افزود: مجموعاً در طول هفته دولت حدود 10 هزار 
و 560 نفر ازجمعیت استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

خواهند شد.  

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی گازگلستان باهدف تشریح پروژه های قابل افتتاح 

کرمانش�اه- خبرنگار فرص�ت امروز- 
ش��هردار کرمانش��اه اعالم کرد: شرایط برای 
هرگونه س��رمایه گذاری در ش��هر کرمانشاه 
فراهم اس��ت و از س��رمایه گ��ذاران حمایت 
می کنیم.دکتر عبدالرضا شعبانی، با اشاره به 
اینکه کرمانش��اه پتانسیل های بسیاری برای 
سرمایه گذاری دارد، افزود: وجود آثار فراوان 
تاریخی و گردشگری در شهر می تواند یکی 
از گزینه های مناس��ب برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در گردشگری شهری باشد.

وی با یادآوری اینکه شهر کرمانشاه از شرایط 
اس��تثنایی برای س��رمایه گ��ذاری در بخش 
گردش��گری برخوردار است که تاکنون مورد 
استفاده قرار نگرفته اس��ت، تأکید کرد: گام 
نخس��ت برای بهره برداری بهینه از فرصتها 
ترس��یم چش��م انداز س��رمایه گذاری برای 
توسعه گران است.وی با تاکید بر این که دنبال 

سرمایه گذاران و توسعه گران توانمند با تجربه 
و دارای منابع مالی کافی برای اجرای طرحها 
هس��تیم افزود : شهرداری در تالش است که 
با اعالم پروژه ها، ارزیابی مالی، مدیریت فنی، 
مس��اعدت های اداری توسعه گران را به این 
شهر گردش��گری جذب کند.دکتر شعبانی، 
کرمانشاه را شهری بکر برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران بخش 
خصوصی دانست و تأکید کرد: سرمایه گذاری 
در پ��روژه های ش��هری نظیر مرک��ز بزرگ 
تفریحی سراب قنبر، مجتمع های خدماتی-
تجاری، تله کابین، هایپر مارکت ها، شهربازی 
مدرن، س��یتی س��نتر، پارک آبی و بسیاری 
پروژه های فرهنگ��ی، تفریحی دیگر هم در 

چرخه اقتصاد ش��هری کرمانش��اه تأثیرگذار 
خواهد بود و هم برای س��رمایه گذاران بازده 
خوبی خواهد داشت.شهردارکرمانشاه، تصریح 
ک��رد: از آنجاییک��ه رونق و توس��عه اس��تان 
دغدغه مجموعه مدیریتی استان و شهرداری 
کرمانش��اه اس��ت و در این رابط��ه تعامل و 
همس��ویی خوبی برقرار است جهت تسهیل 
امور مربوط به سرمایه گذاری عزمی عمومی 
در این دس��تگاهها وج��ود دارد و از هرگونه 

سرمایه گذاری حمایت خواهد شد.

شهردار کرمانشاه:

شرایط برای هرگونه سرمایه گذاری در شهر کرمانشاه فراهم است

تبریز- خبرنگار فرصت امروز- س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از تصمیمات اتخاذ 
شده برای تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکل صنعت کاغذ متشکل از نمایندگان چهار وزارتخانه و دو نماینده 

از کمیسیون فرهنگی خبر داد. 
س��یدعلی طاهری عنوان کرد: کمیسیون فرهنگی از حدود یک س��ال قبل برای بررسی مشکالت صنعت کاغذ 
بازدیدهایی از چهار استان مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان و خوزستان داشتیم. در پی این بازدیدها مدیران 
مربوطه مش��کالت خود را مطرح کردند که قرار ش��د جلسه ای در کمیس��یون برگزار شود.این جلسه با حضور سه 
وزیر صنعت، اقتصاد و آموزش و پرورش و مدیرانی از وزارت ارشاد تشکیل شد.او ادامه داد: در این جلسه مدیران 
کارخانه های چهار استان به اختصار مشکالت و مسائل خود را مطرح کردند و وزرای مربوطه نیز به ارائه توضیحاتی 
پرداختند در نهایت مصوب شد که کارگروهی با عضویت نمایندگانی از چهار وزارتخانه و دو نماینده از کمیسیون 

فرهنگی تشکیل شود.
طاه��ری خاطر نش��ان کرد: تصمیم گی��ری در خصوص دو نماینده کمیس��یون فرهنگی در جلس��ات آتی این 
 کمیس��یون انجام خواهد ش��د. همچنین بنا بر این ش��د که آقایان صالحی از وزارت صنعت، محمدیان از وزارت 
آموزش و پرورش، پالیزی از وزارت اقتصاد و برازش از وزارت ارش��اد جزو این کارگروه باش��ند و مشکالت صنعت 

کاغذ را بررسی کنند.

تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکالت صنعت کاغذ
ارومی�ه- فرص�ت امروز- خبرنگاران جهت بازدی��د از پروژه های انتقال آب به دریاچ��ه ارومیه، راهی میاندوآب 
شدند. در این بازدید که به همت ستاد احیای دریاچه ارومیه ترتیب یافت  جمع کثیری از خبرنگاران حضور داشتند.
س��عید ش��کاری در خصوص طرح اتصال زرینه رود به سیمینه رود گفت : عملیات الیروبی رودخانه ها واتصال زرینه 
رود به س��یمینه رود به  جهت جلوگیری از پخش و تبخیر س��ریع روان آبهای رودخانه ها وانتقال آب به پیکره اصلی 
دریاچ��ه انجام می ش��ود و برای اجرای طرح اتصال زرینه رود به س��یمینه رود و انتق��ال آب به پیکره دریاچه ارومیه 
12 میلیارد تومان اعتبار هزینه می ش��ود.وی در خصوص مش��خصات پروژه عملیات اتصال زرینه رود به س��یمینه 
رود  گفت: محل اجرای عملیات در شهرستان میاندوآب، شمال روستای قلعه باال بوده و طول پروژه 13.6 کیلومتر، 
عرض مقطع 45 متر اس��ت.وی گفت: اثربخش��ی طرح وابس��ته به میزان بارندگی دراس��تان بوده و امید است شاهد 
افزایش بارندگی در س��الهای آتی باش��یم. ش��کاری با بیان اینکه طرح احیای دریاچه ارومیه 10 س��اله  است اظهار 
کرد: س��ال های 93 و 94 دوره تثبیت  و از س��ال 95 تا 1401 دوره احیا آغاز ش��ده و در س��ال 1402 شاهد احیای 
دریاچه خواهیم بود.شکاری گفت: درراستای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه  شرکت آب منطقه ای استان 
الیروبی  رودخانه های حوزه دریاچه ارومیه را به جهت بازگش��ایی  و مسیرگش��ایی مصب رودخانه  و انتقال آب به 
 پیکره اصلی را دردس��ت اق��دام دارد.وی گفت: برای احیای دریاچه ارومیه 4 پروژه های اصلی بر عهده س��ازمان آب 

منطقه ای استان قرار گرفته است.

تکمیل پروژه اتصال زرینه رود به سیمینه رود با اعتبار 12 میلیارد تومان

ای�ام- خبرنگار فرصت امروز-  مهندس رمضان کرمی اعالم کرد :در راس��تای اجرای زیرس��اختهای طرح 
پیاده راه س��ازی خیابان آیت اهلل طالقانی،  توس��عه الین شرقی خیابان سعدی جنوبی از چهارراه سعدی تا تقاطع 
آیت اهلل حیدری برای دو طرفه نمودن خیابان مذکور و افزایش باندهای س��واره رو از چهارخط موجود به ش��ش 
خط آغازوهم اکنون عملیات پی کنی و جدول گذاری در حال انجام می باش��د. معاون خدمات ش��هرداری اظهار 
 داش��ت: اجرای این پروژه در جهت بهبود وضعیت ترافیکی محدوده بافت مرکزی ش��هر برای اجرایی نمودن طرح 
پیاده راه س��ازی بوده و انتظار می رود که همش��هریان عزیز و س��ایر دس��تگاههای ذیربط از جمله شرکت توزیع 

برق شهرستان، مخابرات، شرکت گاز و آب و فاضالب ،  شهرداری ایالم را در اجرای این امر مهم یاری رسانند.

گامی دیگر در راستای اجرای زیر ساخت های طرح پیاده راه سازی خیابان آیت اهلل طالقانی
اراک- خبرنگار فرصت امروز- جمعی از خبرنگاران خبرگزاری ها، روزنامه ها و هفته های محلی استان مرکزی به 
همراه مدیرکل و معاونان راه و شهرسازی از پروژه های راهسازی و راهداری شهرهای مختلف این استان بازدید کردند.

عملیات راهسازی محور شازند - خمین از سال جاری به طول 3 هزار متر آغاز شده است.این پروژه حجم اساس هزار و 
675 متر مکعبی و حجم زیراساس 2 هزار و 649 متر مکعبی دارد و حجم بتن ریزی و آرماتوربندی آن به ترتیب 516 
تن و چهار تن است.این پروژه هم اکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 24 هزار متر مکعب خاک برداری، دو هزار 
و 600 متر مکعب خاکریزی، 430 متر مکعب پی کنی، 990 متر مربع قالب بندی، 520 متر مکعب بتن ریزی، دو هزار 
و 200 متر مکعب آرماتوربندی به همراه 800 متر زیراساس حجم عملیات انجام شده در این پروژه را شامل می شود.

بررسی وضعیت پروژه های راهسازی و راهداری شهرهای استان مرکزی
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