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نایین سفری 
کامل و پربار

کجا چطور بریم؟

اول  درجـه  در  ناییـن  سـوغات 
صنایع دستی آن از جمله عبا و فرش 
و سـپس غذاهـای بومی اسـت. از 
صنایع رایج و معتبر نایین عبا بافی 
است. عبابافان، محصول خود را از 
کرک و پشم شتر در رنگ های زرد، 

مشکی، سرخ و خرمایی می بافند.

 بازار تاریخی نایین یکی از مناطق 
دیدنـی شـهر اسـت و مهم تریـن 
معبـر اصلی و مرکز تجاری شـهر 
بـوده اسـت. بنـای اولیـه بـازار 
تاریخـی نایین بـه دوره ایلخانی 
بازمی گردد اما در طول دوره های 

مختلف تاریخی تغییر شـکل و توسـعه...

کجا چی  بخریم؟

کجا چی ببینیم؟
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ریی��س پژوهش��گاه میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری خواستار آن است که س��ازمان برنامه و 
بودجه گردشگری را در سطح محورهای بحرانی برنامه 

ششم توسعه مثل  »آب و بازنشستگی« قرار دهد. 
هم اندیشی چگونگی تحقق مبانی برنامه ششم توسعه 
در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
حضور جمعی از فعاالن این سه حوزه و همچنین رییس 
کل بان��ک مرکزی، رییس مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اس��امی و مسئوالن س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به بهانه تشریح وضعیت این 
س��ازمان در تنظیم برنامه ششم توسعه و بهره گیری از 

نظر کارشناسان حاضر برگزار شد. 
س��عید شیرکوند، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری که مدیریت این 
هم اندیش��ی را بر عهده داش��ت گفت: ت��ا این لحظه از 
زمان تنظیم برنامه ششم توسعه دو اتفاق مبارک برای 
سازمان رخ داده، نخس��ت آنکه دو بند از سیاست های 
اباغی مقام معظم رهبری درباره برنامه شش��م به این 
سازمان اختصاص دارد و دوم آن که از 12 محور درنظر 
گرفته شده برای برنامه ششم از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و بودجه یک محور مشخصا به گردشگری 

اختصاص دارد. 
وی اضافه کرد: ش��ورای سیاس��ت گذاری سازمان در 
برنامه شش��م از همه پیشروتر است و تاکنون دو جلسه 
آن برگزار ش��ده، در ذیل این شورا سه کمیته تخصصی 
صنایع دس��تی، میراث فرهنگی و گردش��گری تشکیل 
شده که دبیر هر یک را سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

مشخص می کند. 
س��یدمحمد بهش��تی ریی��س پژوهش��گاه س��ازمان 
میراث فرهنگ��ی و گردش��گری نی��ز در پنل مخصوص 
موضوع میراث فرهنگی، با اشاره به وضعیت فعالیت های 

پژوهشی، حفاظتی و معرفی میراث فرهنگی اظهار کرد: 
الزم است این فعالیت ها استاندارد شود چرا که ما باید 
ب��ه منظومه جهانی میراث فرهنگی متصل ش��ویم تا از 
تجربه آنها و آنها از تجربه ما بهره مند شوند و تحقق این 

امر می طلبد به فعالیت ها جهانی نگاه کنیم. 
این فعال حوزه میراث فرهنگی سپس با اشاره به رشد 
گردش��گری ورودی در دو س��ال اخیر همزمان با آغاز 
مذاکرات هس��ته ای بیان کرد: بدون رودربایس��تی این 
اتفاق مثبت را باید در کارنامه وزارت خارجه ثبت کنیم 
چرا که ما هن��وز کاری نکرده ایم تا در بیان کاری مان 
نش��ان دهند و در این دو س��ال امکانی ب��رای افزایش 
زیرس��اخت نداش��ته ایم. برای همین این افزایش ورود 
گردش��گران خارجی را نمی توانیم در کارنامه خودمان 

ثبت کنیم. 
وی اضافه کرد: اطاعات موجود نش��ان می دهد بعد 
از توافق مراجعه گردش��گران به ایران ش��دیدتر ش��ده 

اس��ت بنابراین در شرایط پس��اتحریم باید آماده باشیم 
ت��ا وظایف م��ان را درس��ت انجام دهی��م. دیگر فرصت 
بهانه تراشی نداریم. باید شرایط را برای ماقات فرهنگی 

فراهم کنیم. 
بهش��تی گفت: به همین خاطر برنامه شش��م توسعه 
برای دس��تگاه ما به شکل مضاعفی در حد بحران آب و 
بازنشس��تگی  )دو محور بحرانی از چهار بحران درنظر 
گرفته ش��ده در برنامه شش��م توس��عه( اهمیت دارد و 
خوب است س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 
را در سطح آن دو حوزه بحرانی که کشور در معرض آن 
اس��ت، قرار دهد. در ادامه محمد حسن طالبیان معاون 
میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری بزرگ ترین چالش ای��ن حوزه را آموزش 
دانست و افزود: کارشناسان متعهد و استادکاران مجرب 
کم ش��ده اند و شکاف بین نسل گذش��ته و امروز ایجاد 
ش��ده اس��ت. همچنین از کارهای علمی دور شده ایم و 

کارها جنبه پیمانکاری و غیراستاندارد پیدا کرده اند. از 
این رو باید برای ظرفیت سازی و معرفی میراث فرهنگی 

در کنار پژوهش اهمیت بیشتری قائل شویم. 
وی اضاف��ه کرد: بین پژوهش و اج��را فاصله ایجاد و 
ارتباط بین س��ازمان و مراکز علمی ضعیف شده است. 
این چالش باید در برنامه شش��م توس��عه جبران شود. 
عاوه بر این رابطه ای که در دوران تحریم با جهان قطع 

شده بود باید تقویت شود. 
او سپس بر لزوم توجه سایر نهادها و سازمان ها برای 
حفاظ��ت از آث��ار تاریخی در اختیارش��ان تأکید کرد و 
گفت: دس��تگاه های مختلفی از جمله وزارت اطاعات، 
نیرو، جهاد کش��اورزی و اوقاف آث��ار منقول و تاریخی 
دارن��د که می توانن��د به عنوان اموال خود ب��ه آنها نگاه 
کنند که این می طلبد درصدی از درآمدشان را متوجه 
مرمت و حفاظت از این آثار کنند، هرچند در مرمت ها 

باید با این سازمان هماهنگی شود. 
مه��دی مجاب��ی اس��تاد دانش��گاه عل��م و صنعت و 
پژوهشگر و معمار میراث فرهنگی نیز در ادامه این پنل 
تخصصی عمل کردن به برنامه ها را اصلی ترین موضوع 
سخنرانی خود قرار داد و گفت: نتایج عملی برنامه های 
سوم و چهارم توسعه نشان می دهد در اجرای برنامه ها 
ضعیف بوده ایم. بنابراین باید عمل کردن به برنامه های 

نوشته شده در اولویت قرار گیرد. 
او س��پس آم��وزش را یک��ی از مس��ئولیت های مهم 
س��ازمان میراث فرهنگی برش��مرد و افزود: این موضوع 
در برنامه شش��م توس��عه مورد توجه قرار داده شده اما 
نکته اصلی آن اس��ت که مشخص ش��ود چه آموزش و 

رویکردی موردنظر است. 
مجابی همچنین پیشنهاد داد به جای رویکرد مکانی 
که در برنامه ششم توسعه لحاظ شده رویکرد موزه های 

محیطی در نظر گرفته شود. 

در هم اندیشی برنامه ششم توسعه مطرح شد 

اوضاع گردشگری به اندازه آب بحرانی است
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 ش��هر نایی��ن در فاصل��ه 140 کیلومتری از ش��رق 
اصفه��ان قرار دارد و از غرب با شهرس��تان اصفهان، از 
ش��مال با شهرستان اردس��تان، از جنوب با استان یزد 
و ش��هر اردکان و از شرق با شهرس��تان خور و بیابانک 

محدود است. 
برای دستیابی به نایین اگر قصد عبور از شهر اصفهان 
را ندارید می توانید از طریق کاش��ان و اردس��تان سفر 
کنی��د. همچنین اگر از س��منان عب��ور می کنید، جاده 
میان کویر که از دامغان به چوپانان می رس��د، پیشنهاد 

می شود. 
برای اقامت در این سفر می توانید از هتل گل نرگس 
و مهمانس��رای جهانگ��ردی نایین اس��تفاده کنید. اگر 
دوستدار تجربه ای متفاوت، سنتی و آرام هستید، اقامت 

در کاروانسرای انارک را برگزینید. 
کاروانس��رای ان��ارک ب��ه هم��ت ح��اج محمدعل��ی 
ح��اج حی��در بی��ش از یک ق��رن پیش روب��ه روی برج 
حاج عبدالرحیم س��اخته ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
کاروانس��رای انارک به مجموعه اقامتی پذیرایی سنتی 

تبدیل شده است. 
 ای��ن رباط )کاروانس��را( 1600 مترمربع زیربنا و 16 
ات��اق ب��ا امکانات اس��تراحت و طراحی س��نتی و زیبا، 
س��رویس های بهداش��تی و حمام، دو دستگاه سوییت 
مجهز، س��الن موس��یقی و غذاخ��وری دارد. طراحی و 
دکوراس��یون تمام این مکان ها با اتکا به فرهنگ و هنر 

و س��نت های ایرانی انجام شده است.  به عالوه مدیریت 
رباط انارک، برای رفاه حال گردش��گران و بهره بیشتر 
آنها از سفر کویری، برنامه هایی را تنظیم و ارائه می کند 
که با استفاده از آنها خاطرات به یاد ماندنی رقم خواهد 

خورد. 
مج��اور،  کوهس��تان های  و  کوی��ر  از  بازدی��د 
شترسواری،رصد ستارگان و اجرام آسمانی در شب های 
زیبای کویری با امکاناتی هرچند اندک، بازدید از معدن 
تاریخی سرب نخلک و بنای تاریخی باارزش چهارطاقی 
که تاسیس آن به قرن دوم میالدی می رسد و یک روز 
کامل چوپان گردی با چوپانان محلی و تماشای طبیعت 
در کنار چرای دام ها از برنامه هایی اس��ت که می توانید 

استفاده کنید. 

نایین سفری کامل و پربار
 نایین از شهرهای ایران باستان و یکی از والیت های 
پنج گانه اس��تان )ک��وره( فارس پایتخت هخامنش��یان 
بوده اس��ت. نایین از جمله شهرهایی بود که در دوران 
گس��ترش اس��الم مورد توجه ق��رار گرف��ت و صاحب 
مس��جدی از آن زمان ش��د. در حکومت سلطان محمد 
خدابن��ده )الجایت��و( آثار باارزش��ی همچون مس��جد 
باباعبداهلل، امامزاده س��لطان س��یدعلی فمناره، مسجد 
جامع نایین در این شهر ساخته شد و در دوره صفویان 

رونق فراوانی یافت. 

از نایی��ن مردان ب��زرگ و نامداری برخاس��ته که هر 
ی��ک در علوم و فنون مختلف جایگاه��ی بلند یافته اند 
و از این رهگذر نایین به خصوص درتاریخ یکصد س��اله 
اخیر ایران، نقش بس��یار زیادی داش��ته است. خاندان 
پیرنیا، دکتر حس��ین فاطمی و مرح��وم آیت اهلل میرزا 
حس��ین نایینی از بزرگ ترین عالمان شیعه از این شهر 

برخاسته اند. 
نایی��ن با توجه ب��ه غنای آثار تاریخ��ی و جاذبه های 
گردش��گری طبیعی، انسان س��اخت و صنایع دستی و 
آداب و رس��وم ویژه منطقه قابلیت تبدیل شدن به یکی 
از قطب های گردش��گری را در محور گردشگری شرق 

استان اصفهان دارد. 
شهرستان نایین در شرق استان اصفهان قرارداشته و 
از دو بخش مرکزی و انارک تشکیل شده و شامل نایین 

و انارک و بافران است که آثار ارزشمندی در خود جای 
داده و توجه گردشگران بسیاری را جلب می کند. 

مس��جد جامع نایین براساس متون تاریخی از جمله 
مرات البلدان به دستور عمر ابن عبدالعزیز اموی ساخته 
شده و طرح س��اختمان و نوع مصالح اولیه آن نشان از 
قرون دوم تا چهارم هجری دارد. از ویژگی های آن باید 
به گچبری های بس��یار زیبای قسمت محراب و خطوط 
کوفی مش��جری که قس��مت محراب و باالی محراب و 
سه س��تون روبه روی آن را شامل می شود؛ منبر نفیس 
متعلق به اوایل قرن هشتم هجری؛ شبستان زیرزمینی 
یا س��رداب با معماری کند و حفاری شده؛ سردر بسیار 
زیب��ای تزیینی مس��جد؛ مناره مس��جد ک��ه به صورت 
هش��ت ضلعی در قاعده و استوانه بنا شده؛ گنبد مسجد 

جامع و ستون های متنوع و متعدد اشاره کرد. 

نایین سفری کامل و پربار
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 مسجد جامع
 بازار تاریخی نایین یکی از مناطق دیدنی ش��هر است و مهم ترین معبر اصلی 
و مرکز تجاری ش��هر بوده اس��ت. بنای اولیه بازار تاریخی نایین به دوره ایلخانی 
بازمی گردد اما در طول دوره های مختلف تاریخی تغییر ش��کل و توس��عه یافته 
است. بازار تاریخی نایین دارای دو کاروانسرا و بارانداز بوده که کاروانسرای بزرگ 
آن درس��ت پس از عبور از دروازه تاریخی چهل دختران در س��مت راست بازار 
قرارداشته که در حال حاضر فقط سردر ورودی آن باقی مانده است. خانه تاریخی 
پیرنیا که اینک موزه مردم شناسی کویر نایین در آن قرار دارد، شاید معروف ترین 
اثر شهر باشد. این خانه تاریخی یکی از مهم ترین الگوهای سنتی شهر نایین است 
که معماری و جنبه های هن��ری خانه های تاریخی منطقه و کویر مرکزی ایران 
را معرف��ی می کند. خانه متعلق به دوران صفویه بوده و از اجزای مختلفی مانند 
ورودی، داالن های متعدد، هش��تی، غالم گردش، ایوان شاه نشین، اتاق نشیمن، 
گودال باغچه و باغ تش��کیل ش��ده است. این خانه متعلق به حاکم نایین بوده و 
ابتدا شخصی به نام قاضی نورالهدی در آن زندگی می کرده است. در دوره قاجار 
خانه به خاندان پیرنیا رسیده و شخصی به نام میرزا احمدخان پیرنیا حاکم نایین 
در آن زندگی می کرده اس��ت. از ویژگی هنری خانه تاریخی پیرنیا، نقاشی های 
دیواری و گچبری های بس��یار زیبای آن در ایوان شاه نش��ین، اتاق تش��ریفات و 
اتاق مخصوص حاکم بوده است. این گچبری ها در قاب های متعدد، داستان های 
هفت پیکر نظامی شامل خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا، صحنه های شکارگاه، 
داس��تان های عاشقانه و خیالی را به نمایش گذاشته است. از دیگر تزیینات این 
بنا می توان به کاربندی ها، یزدی بندی ها و رسمی بندی ها اشاره کرد. یکی دیگر 
از بخش های مهم این بنا، فضای گودال باغچه در مرکز حیاط بوده که به عنوان 
تابستان نش��ین خانه و با هدف دسترسی به آب قنات حفر شده است. با اشیایی 
که در موزه مردم شناسی جای گرفته و زندگی کویری، وسایل کشاورزی، ادوات 
و وسایل نظامی، پوشاک، صنایع و ِحَرف دستی و هنرهای سنتی و آداب و رسوم 
را نمایش می دهد، بازدیدکنندگان با فرهنگ مردمان کویر و حاشیه کویر آشنا 

می شوند. 
 

 نارین قلعه
خان��ه تاریخی فاطمی در محله نوآباد و جنب بازار تاریخی ش��هر نایین واقع 
ش��ده و یکی از مهم ترین خانه های س��نتی نایین محسوب می شود. ساخت این 

بن��ای تاریخی مربوط به دوره قاجار و کمی قبل از آن اس��ت. مهم ترین ویژگی 
هن��ری و تزیینی این بنا را می توان گچبری های بس��یار زیب��ا با نقوش گیاهی 
و گل و بوته ه��ای موجود در اتاق ارس��ی و تزیینات مختل��ف معماری از جمله 
رس��می بندی ها، کاربندی ها و مقرنس کاری که در بخش های مختلف این خانه 
ق��راردارد نام برد. یکی دیگر از ویژگی های هنری تزیینی این خانه وجود درها و 
پنجره های مشبک بسیار زیباست که در آن از تکنیک های مختلف کار با چوب 
مثل گره چینی و کام و زبانه و شیش��ه های رنگارنگ اس��تفاده شده است. بنای 
تاریخی نارین قلعه به عنوان قدیمی ترین بنای ش��ناخته ش��ده در بافت تاریخی 
شهر نایین متعلق به دوره پارتیان قبل از اسالم است. این بنای تاریخی درست 
در مرکز بافت تاریخی شهر نایین بوده که به عنوان کهن دژ در دوره های بعدی، 
شهر در اطراف آن توسعه و گسترش یافته است. چنان که معروف است حتی تا 
دوره قاجار نیز از این بنا استفاده می شده است. بنای تاریخی مسجد باباعبداهلل 
ابتدا به صورت گنبد مقبره ای دوره ایلخانی بوده و س��پس مس��جد در کنار آن 
توسعه یافته است. این بنای تاریخی به صورت مسجد دو ایوانه بوده است. مسجد 
باباعبداهلل در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هش��تم هجری ساخته شده و دارای 
گنبدخانه ای مرتفع و عظیم اس��ت که در انتهای جبهه قبل��ه قراردارد و در آن 
تعدادی قبور متعلق به بزرگان و عرفای زمان ایلخانان وجود دارد. در بافت قدیم 
شهر نایین هفت حس��ینیه دیده می شود که بیشتر آنها به دوره قاجار و بعضی 
به دوره صفوی تعلق دارد. باب المس��جد، نوآباد، کلوان، س��رای نو، کوی سنگ، 
چهل دختران و پنجاهه. به تبع هر کدام از این حسینیه ها در محله ای به همین 
ن��ام واقع اند. در س��وگواری های مذهب��ی هنوز هم مانند قدی��م هر محله و هر 
حسینیه برای خود هیاتی جداگانه دارد.  شهر نایین از قدیم االیام شهر خشک و 
کویری محسوب می شده، بنابراین همیشه آب انبارها وظیفه تامین آب آشامیدنی 
مردم را به خصوص در فصول گرم و کم آب سال به عهده داشته اند. تقریبا  200 
آب انبار در شهرستان نایین وجود دارد. بزرگ ترین آب انبار از نظر حجم، آب انبار 
معصوم خانی است. آسیای آبی ریگاره در محمدیه شهر نایین یکی از شاهکارهای 
معماری و هنری شهرستان نایین محسوب می شود. این آسیاب با وسعت بسیار 
زیاد در دل خاک حفر ش��ده و س��نگ های بزرگ آن به وس��یله آب قنات بسیار 
قدیمی کیخسرو که در عمق 18 متری به طرف تنوره آسیاب هدایت و با فشار 
زیاد روی چرخ های آن فرومی ریخته به حرکت در می آمده اس��ت. ورودی اصلی 
آسیاب در عمق 3 متری ایجاد و با شیب بسیار تند به مرکز اصلی و محل اصلی 

آسیاب متصل می شود. در محله محمدیه نایین آثار دیدنی دیگری نیز به چشم 
می خورد. مسجد سرکوچه محمدیه متعلق به قرون اولیه هجری بوده که بیش از 
یک هزارسال قدمت دارد و از نظر شکل و پالن کامال با مساجد دیگر تفاوت دارد. 
این بنا فاقد صحن یا حیاط بوده، پالن آن به صورت مس��تطیل شکل با گنبدی 
در مرکز س��اخته شده است. از ویژگی های مهم آن کتیبه های کوفی متعدد در 
قسمت فوقانی دیوارها و گنبد مسجد است که تمامی آنها با رنگ الجوردی روی 
گچ و با خط کوفی ترسیم شده اند. روبه روی محراب تاریخ کتیبه ها به خط عربی 

به سال 469ه�. ق دیده می شود. 

محل های گردشگری نایین 
ضمیمه شمــاره 303 دوشنبه 2 شهریور 1394



5  www.forsatnet.ir سفر و گردشگری

سوغات نایین در درجه اول صنایع دستی آن از جمله 
عبا و فرش و سپس غذاهای بومی است. 

از صنایع رایج و معتبر نایین عبا بافی است. عبابافان، 
محص��ول خود را از کرک و پش��م ش��تر در رنگ های 
زرد، مشکی، سرخ و خرمایی می بافند. مهم ترین مرکز 
عباباف��ان نایی��ن در محمدی��ه ق��رار دارد. کارگاه های 
این عباباف��ان و نیز نحوه کار آنها یک��ی از جاذبه های 
تماشایی این منطقه محسوب می شود. این کارگاه های 
عبابافی در بین بومیان منطقه با نام س��رداب شناخته 
می ش��ود که اخیرا تعدادی از آنها احیا شده و بعضی از 
آنها محل نمایش��گاه های فصلی و دائمی صنایع دستی 

است. 
در این سرداب ها می توانید از نزدیک شاهد هنرنمایی 
اس��تادان عبابافی و گلیم بافی باشید که با روی خوش 
پذیرای میهمانان خواهند بود. در این نمایش��گاه ها نیز 
تنوع قالی های دس��تباف در ابع��اد کوچک و رنگ ها و 
نقش های مختلف گردشگران را مسحور خواهد کرد. 

 در گذشته مردم آن را روی دوش خود می انداختند 
و هنگامی که س��وز س��رما زندگی را سخت می کرد، با 
کشیدن عبا بر سر و پیچیدن آن به دور خود، مدتی را 

در گرمای مبحوس شده در زیر عبا می گذرانیدند. اگر 
از اعی��ان بودند، جنس عبا از کرک ش��تر و به بهترین 
ش��کل بافته می شد و اگر از طبقه پایین جامعه بودند، 
جنس عبا از پش��م گوسفند یا موی بز و احتماال زمانی 
ک��ه به دلی��ل اس��تفاده طوالنی مدت پاره ش��ده بود، 

چندین بار وصله زده می شد. 
 قال��ی و قالی باف��ی ب��ا نام نایی��ن پیوند خ��ورده و 
قالی بافی از مشاغل اساسی مردم نایین به شمار می رود. 
با اینکه فرش��بافی در نایین قدمتی کمتر از 100 سال 
دارد ام��ا قالی نایین آوازه جهان��ی دارد. در حقیقت با 
افول صنعت عباباف��ی، صنعتگران و هنرمندان عباباف 
ب��ه بافتن فرش روی آوردن��د. تاریخچه این صنعت به 
سال های 1300 تا 1305 شمس��ی می رسد. استعداد 
م��ردم نایین و کوش��ش طراح��ان اولیه ف��رش مانند 
مرحوم رهنما باعث ش��د تا در همان سال های نخست 

فرش نایین با قالی های اصفهان، کاشان رقابت کند. 
کاشی سازی و کاش��ی کاری از هنرهای دستی نایین 
است که س��ابقه ای دیرینه دارد. به طوری که تا حدود 
50 س��ال پیش کاش��ی های تولی��د نایین به بیش��تر 

شهرهای بزرگ ایران صادر می شد. 

کوزه گری و س��فالگری نایین نیز ی��ادگار روزگاران 
گذشته این شهر است. ظروف سفالی نایین که از نظر 
ظرافت و اس��تحکام معروف هستند تا چند سال پیش 
به ش��هرهای دیگر صادر می شده اند اما در حال حاضر 

رونق سابق را ندارد. 
در خان��ه پیرنی��ا که اس��فند م��اه1373 ب��ه موزه 
مردم شناسی کویر نایین تبدیل گشت، می توان وسایل 
و ل��وازم و به طورکلی عناص��ر فرهنگی مردم کویر اعم 
از پوش��اک، ظ��روف فل��زی و چوبی، صنایع دس��تی، 
کارگاه ه��ای مختل��ف عباباف��ی، گلیم باف��ی، آهنگری 
سنتی، سفالگری، قالی بافی و آداب و رسوم و اعتقادات 

مردم را دید. 
زعف��ران، پس��ته، کتیرا، داروهای گیاه��ی و لبنیات 

محلی از دیگر سوغات نایین هستند. 

 نمایی از فرهنگ خوراکی یزد و اصفهان
 در منطقه نایین غذاه��ای بومی مثال آش جو،  آش 
گندم و نیز تولیدات محلی مانند نان محلی و ماس��ت 

چکیده )ماستینه( وجود دارد. 
در ای��ن خطه م��ردم ب��ه طریقی خاص ن��ان را در 

تنور خش��ک می کنند. این نان ب��ه مدت طوالنی قابل 
اس��تفاده اس��ت و از طعم خاصی برخوردار اس��ت. در 
مناطق کوهستانی اطراف نایین با تخمیر شیر گوسفند 
و بز ماده ای مغذی به نام »کمه«Komeh  در پوست 
دباغی ش��ده بز تهیه می شود. گاهی برای کاستن بوی 
تن��د این پنی��ر از س��بزی های معطر همچ��ون نعناع 
اس��تفاده می کنند. البته باید خاطرنش��ان کرد گاهی 
بوی نامطبوع ناشی از نامرغوب بودن خیک می شود. 

ش��یرینی های نایین با توجه به هم جواری با اصفهان 
و اردکان همانند شیرینی های آنجاست و غالبا حاجی 
بادام و حلوا ش��کری و باقل��وا و قطاب یزد در نایین به 

وفور یافت می شود. 
از دیگر ش��یرینی های خاص که در مناس��بتی تحت 
عنوان برات، به عنوان خیرات برای درگذش��تگان خود 
می پزند، می توان از س��یروک نام برد که تلفیقی از آرد 
و ش��کر و روغن فراوان اس��ت. گندم و برنج بوداده نیز 
از تنق��الت مردم این منطقه اس��ت که به نام گندمک 
و برنجک ش��ناخته ش��ده اس��ت. انار و انجیر از جمله 
میوه هایی هس��تند که در این منطقه به خوبی رش��د 

می کنند. 

سوغات نایین
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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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آمارها نشان می دهد حجم س��فرهای خارجی ایرانیان افزایش یافته است. 
این امر ناش��ی از آن اس��ت که مردم عالقه زیادی به مسافرت پیدا کرده اند 
و می توانند از ش��هرهای مختلف دنیا دیدن کنند اما اینکه شما به چه شهر 
و کش��وری بروید مهم است و مهم تر اینکه بدانید باید از چه جاهایی و چه 
مکان هایی دیدن کنید ولی هر کش��ور باید و نباید های خاص خود را دارد 
که ما برای س��فر به فرانسه و موناکو مهم ترین نکته ها را گلچین کرده ایم و 

به شما می گوییم که چگونه سفری با آرامش بیشتر را تجربه کنید.

سفر به فرانسه
همان طورکه می دانید  ش��هرها و روس��تاهای دیدنی فرانس��ه بیشتر روی 
کوه ها بنا ش��ده اند. پس اگر قصد دیدن آنها را دارید مراقب باشید اکسیژن 
ارتفاعات کمی کاهش پیدا می کند که ممکن اس��ت س��ردرد و س��رگیجه 
بگیرید. اگر بیماری تنفس��ی دارید حتما قبل از سفر با پزشک تان مشورت 
کنی��د. اگر به دریا عالقه من��دی زیادی دارید می توانید به جنوب فرانس��ه 
بروید. بندر های مارسی و نیس در این مکان قرار دارند و می توانید به لذت 
خود بیفزایید.  س��واحل شهر های مذکور و فروشگاه های آنها شلوغ است و 

رستوران ها هم که اغلب جای خالی ندارند. 
تجربه ما این است که از سواحل غرب فرانسه اصال دیدن نکنید چون دارای 
بادهای موسمی شدیدی است و هوای نامناسبی دارند که این سواحل برای 

ورزش هایی نظیر سورف ساخته و پرداخته شده اند.  

اگر در تابس��تان به این منطقه س��فر می کنید زیاد آب بنوش��ید تا کمبود 
آب ناش��ی از تعری��ق روی تان تاثیر نگذارد. برای س��المتی پوس��ت تان از 
 ک��رم ضدآفتاب تیره اس��تفاده کنید. کرم زدن ب��ه کودکان تان را فراموش 

نکنید.  
اگ��ر س��راغ دریاچه ه��ا رفتی��د فرام��وش نکنی��د ک��ه بی ه��وا س��راغ 
ماهیگی��ری نروی��د چ��ون بای��د مج��وز داش��ته باش��ید و ب��دون مج��وز 
س��اعت  از  کش��ور  ای��ن  فروش��گاه های  ش��د.   خواهی��د   جریم��ه 

 ۹ تا ۱۲:۳۰ ظهر و همچنین ۱۵ تا ۱۸ و ش��اید بیش��تر باز هس��تند پس 
س��اعت خروج از منزل برای خرید کردن را فراموش نکنید.  یکش��نبه های 
 فرانس��ه تعطی��ل اس��ت ب��رای برخ��ی از ام��ور بای��د مراق��ب تعطیالت 
باش��ید. قبل از سفر راهنمای سفر به فرانس��ه را حتما بخوانید. آب شهری 
کمی نامرغوب است و فقط در کوهستان ها می توانید آب خوب بیابید. توجه 
داش��ته باش��ید که می توانید آب را خریداری کنید.  اگر قصد خرید دارید 

می توانید از کردیت کارت و... استفاده کنید. 

پیشنهادهایی 
برای مسافران 
فرانسه و موناکو
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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

8

3

هیـات بازرسـی سـازمان بازرسـی کل 
کشـور به منظور بررسـی عملکرد مالی 
فدراسـیون فوتبال در این فدراسـیون 

مستقر شده است. 
هیات بازرسـی امور ورزش و جوانان سـازمان بازرسـی کل 
کشـور از تاریخ 24 تیر ماه تا 31 شهریور ماه در فدراسیون 

فوتبال مستقر است. 

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- آیین 
تجلیل از خبرنگاران اسـتان بوشـهر با 

حضـور مدیر عامل سـازمان منطقه ویـژه پارس،مدیر کل 
روابـط عمومـی وزارت نفت،رییس روابط عمومی شـرکت 
ملی نفت ایران، رییس روابط شـرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و جمعی از اصحاب رسـانه استان 
بوشـهر در سـالن آمی تئاتر سـازمان منطقـه ویژه پارس 

برگزار شد.

تعامل دوسویه وزارت نفت و 
رسانه ها به طور جدی دنبال می 

شود

 استقرار هیأت بازرسی 
در فدراسیون فوتبال

7

آیا سرقفلی همان حق کسب و پیشه است؟ 
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یک وکیل دادگس��تری به تشریح مزایا و معایب قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی پرداخت. 

غالم نب��ی فیضی چکاب در گفت وگو با ایس��نا با بیان 
اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در 
نوع خود مغتنم اس��ت، گفت: طبق ماده 29 این قانون، 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال های 
1377 و 1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی در امور 
مدنی مصوب س��ال 1379 نسخ و عمال سعی شده این 

قوانین مستجمع شوند. 
وی اف��زود: ای��ن قان��ون دارای نکات مثب��ت و منفی 
متعددی اس��ت، اما در مورد اینکه مطرح می ش��ود این 
قانون با هدف جرم زدایی یا حبس زدایی از قوانین کشور 
وضع ش��ده، باید بگویم که ما نباید همه مس��ائل کشور 
و نظام اقتص��ادی را برای کاهش جمعیت کیفری به هم 
بریزی��م؛ البته اینکه به موضوع حبس زدایی توجه کنیم 
و سعی داشته باش��یم قاعده ای را در این زمینه بسازیم 
بسیار خوب اس��ت و قوانین و مقررات کشور حتماً باید 
به س��متی پیش برود که در راستای حبس زدایی باشد، 

اما نه به هر قیمتی. 
این وکیل دادگس��تری یادآور شد: این قانون همانند 
سایر قوانین از حیث شکلی و محتوایی دارای اشکاالتی 
اس��ت. به عنوان مثال تعاریف و مفاهی��م باید در ابتدای 
قان��ون قید می ش��د، ام��ا در ای��ن قانون در م��اده 6 و 
فی البداهه فقط به تعریف معسر پرداخته شده و از سایر 

تعاریف گذشته است. 
فیضی چکاب یادآور ش��د: در سال 1352 »قانون منع 
توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات 
مالی« تصویب ش��د که اقدام درست و مناسبی بود؛ زیرا 

در آن زمان سیستم اقتصادی کشور و مبادالت اقتصادی 
و اجتماعی اینقدر پیچیده نبود، اما در حال حاضر ما اگر 
بخواهی��م برای منع توقیف اش��خاص و دیون مالی آنها 
تعیین تکلیف کنیم قبل از آن باید زیرس��ازی های الزم 
را انجام دهی��م و امکان تخلف��ات کالن مالی، تقلب ها، 
کالهبرداری های بزرگ و کوچک در جامعه را مهار کنیم 

و سپس حبس زدایی را انجام دهیم. 
وی ادام��ه داد: از ی��ک طرف گفته ش��ده ک��ه قانون 
جدی��د نحوه اج��رای محکومیت های مالی در راس��تای 
حبس زدایی تصویب ش��ده و از س��وی دیگر در بسیاری 
از مواد این قانون حبس در نظر گرفته ش��ده است؛ البته 

قانونگذار در این موارد چاره ای نیز نداشته است. 
فیضی چکاب با اش��اره به اینکه یکی از نکات مهم در 
این قانون مادتین 3 و 7 آن است که برای مسئله اعسار و 
اثبات آن مکانیزم غریبی را پیش بینی کرده است، گفت: 
اگر به ماده 7 این قانون توجه شود اصل را بر اعسار همه 

ملت گذاشته، مگر خالف آن ثابت شود. 
این وکیل دادگس��تری با بیان اینکه یکی از مشکالت 
فعل��ی ما طوالنی بودن جریان رس��یدگی ب��ه دعاوی و 
طوالنی شدن اس��تیفای حقوق مردم است، اظهار کرد: 
متأس��فانه مکانی��زم من��درج در مادتی��ن 3 و 7 به این 
روند به ناحق دامن زده اس��ت. یعن��ی اگر محکوم علیه 
مس��تنکف ظرف یک ماه لیست اموال خود را ارائه بدهد 
و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح کند، حبس 
نمی ش��ود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب 

حکم قطعی رد شود. 
وی افزود: به عالوه چنانچه خارج از مهلت 30 روزه نیز 
دعوای اعسار را مطرح کند دادگاه می تواند به تشخیص 

خ��ود با اخذ کفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت 
رد دعوای اعس��ار ب��ه موجب حکم قطعی ب��ه کفیل یا 
وثیقه گذار ابالغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ واقعی نس��بت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ تا 
این جای کار حداقل 50 روز ممکن اس��ت اجرای حکم 
به تعوی��ق افتد، تازه پس از آن نیز دادس��تان یا رییس 
دادگاه می توانن��د محکوم به و هزینه ه��ای اجرایی را از 
محل وثیق��ه یا وجه الکفاله تأمین کنن��د. در این مورد 
هم دس��تور دادگاه یا دادستان ظرف مدت 10 روز پس 
از ابالغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��ت. 
ح��ال دادگاه تجدیدنظر چقدر موض��وع را طوالنی کند، 

بماند. 
فیض��ی چکاب تأکید کرد: همان ق��در که اصل احقاق 
حق مهم اس��ت، سرعت در رسیدگی و اجرای حکم نیز 
اهمیت دارد. با مکانیزم مذکور معموالً ورثه محکوم لهم 

ممکن است از آثار اجرای حکم بهره مند شوند. 
این حقوقدان با اش��اره به اینکه از ن��کات قابل توجه 
این قانون ماده 21 اس��ت ک��ه در قوانین پراکنده دیگر 
نیز وجود داش��ته اس��ت، گفت: این ماده فروش مال به 
قصد ف��رار از ادای دین را جزایی تلقی کرده و برای این 
عنوان مجرمانه جزای نق��دی یا حبس در نظر گرفته و 
همچنین مس��تثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی 
مدنی را اصالح و امکان دسترسی به اموال محکوم علیه 

را تسهیل کرده است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه از نکات بس��یار مثبت و مفید 
این قانون این اس��ت ک��ه مقامات مجری حکم را مکلف 
به همکاری برای کش��ف اموال محکوم علیه کرده است، 
خاطرنش��ان کرد: در ماده 19 این قانون مقرر ش��ده که 

اجرای احکام دادگاه ها مکلف هستند به تقاضای ذی نفع 
از بانک مرکزی بخواهند که کلیه حس��اب های محکوم 
علی��ه در بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری را معرفی 
کند. همچنین از ادارات ثبت، ش��هرداری ها و امثال آن 
اس��تعالم کند که امالک و مستقالت متعلق به محکوم 
علی��ه را به مرجع قضایی اعالم کنند. این اقدام بس��یار 
مفید و برای اجرای احکام معطل مانده ضروری است اما 
باید مراقبت ش��ود از این ماده به نحو صحیح و مشروط 

بهره برداری شود. 
فیضی چ��کاب یکی از نکات مس��ئله دار این قانون را 
ماده 5 آن دانس��ت و گفت: در کنار صحیح بودن مبانی 
این ماده باید یادآور ش��ویم که حتم��اً در اجرا تمام آثار 
ناش��ی از سایر مواد را ممکن اس��ت منتفی کند و بعید 
نیست که عماًل در پرتو این ماده کلیه جنبه های ارعابی 
ناش��ی از حبس باقی مانده در قانون، مطلقا خنثی شود. 
خصوصاً که نحوه اجرای آن به آیین نامه ای واگذار ش��ده 
است که پیشاپیش معلوم است منجر به آزادی مشروط 
یا مرخصی تمام وقت این گروه از محبوسین خواهد شد. 
ای��ن حقوقدان با اش��اره به اینکه بای��د درباره ممنوع 
الخروج ش��دن اف��راد تدبیری اندیش��یده ش��ود، گفت: 
یک��ی از نکات مثب��ت این قانون ماده 23 آن اس��ت که 
در مورد صدور قرار ممن��وع الخروج بودن محکوم علیه 
توسط مرجع اجراکننده رأی تصریح کرده، ولی متأسفانه 
بالفاصل��ه در تبص��ره همین ماده اثر عمل��ی و ضمانت 
اج��رای آن را از بین برده اس��ت؛ چرا که قید ش��ده در 
مواردی دادگاه می تواند موقتا اجازه خروج محکوم علیه 
را صادر کند ولی قید نش��ده که این اجازه باید در ازای 

سپردن تأمین مناسب باشد. 

یک وکیل دادگستری: 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است
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اس��تان  دادگس��تری  رییس کل 
کرمانش��اه گف��ت: کار کارش��ناس 
دادگستری از قاضی دشوارتر است. 
به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا 
عدالتخواه در مراس��م ادای سوگند 
رس��می  کارشناس��ان  از  نف��ر   35
دادگس��تری اس��تان که در س��الن 
شهید قدوسی دادگستری کرمانشاه 
برگزار ش��د، با اشاره به اهمیت رأی 
و نظر کارش��ناس خاطرنشان کرد: 
کار کارش��ناس از قاضی س��خت تر 
اس��ت، چرا که او با مراجعه به بستر 
آنچ��ه اتفاق افت��اده و ب��ا ارائه نظر 
خود مبن��ای حکم را ب��رای قاضی 

مهیا می س��ازد و قاض��ی حکم خود 
را براس��اس رأی او ص��ادر می کند، 
بنابراین نظر او باید ابهام را برطرف 
س��ازد و به ش��یوه ای عمل کند که 
هیچ جریانی نتواند او را از ارائه نظر 

درست منحرف سازد. 
عدالتخواه خاطرنشان کرد: تأکید 
م��ا هم��واره به ارج��اع پرون��ده به 
کارشناس��ان رسمی اس��ت و اگر با 
وجود آنها پرونده ای به کارشناسان 
خب��ره ارج��اع داده ش��ود تخل��ف 

محسوب می شود. 
وی در ادام��ه اظهارکرد: مراس��م 
تحلیف یک مراس��م نمادین نیست 

بلکه پیمانی است که یک کارشناس 
ب��ا خ��دای متع��ال می بن��دد تا در 
اجرای عدالت کوش��ا باشد، بنابراین 
دارای اهمیت خاصی است و تأکید 
م��ا همواره بر برگزاری این مراس��م 
اس��ت تا جایگاه کارشناس شناخته 

شود. 
وثاق��ت  و  تعه��د  اف��زود:  وی 
کارش��ناس یعنی پرهیز از دامهای 
نامش��روعی که برای او پهن ش��ده 
اس��ت. بنابراین همواره برگی از این 
س��وگندنامه را در پیش چش��مان 
خود بگذارید و با توجه به آن، سعی 
کنید آنچ��ه را که عم��ل می کنید 

هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به منظور 
بررس��ی عملکرد مالی فدراس��یون فوتب��ال در این 

فدراسیون مستقر شده است. 
هی��ات بازرس��ی ام��ور ورزش و جوانان س��ازمان 
بازرسی کل کشور از تاریخ 24 تیر ماه تا 31 شهریور 

ماه در فدراسیون فوتبال مستقر است. 
چنانچه کارکنان و شهروندان درخصوص عملکرد 
و اقدامات این دس��تگاه اجرایی شکایت یا اعالماتی 

دارند می توانند به هیأت بازرس��ی مس��تقر مراجعه 
یا با ش��ماره تلفن گوی��ای 136 یا با ش��ماره تلفن 

88212198 تماس بگیرند. 
ش��کایات  ب��ه  رس��یدگی  س��امانه  همچنی��ن 
 س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به  نش��انی اینترنتی

 http: //shekayat. bazresi. ir  آم��اده دریافت 
 ش��کایات و اعالم��ات ش��هروندان در ای��ن زمین��ه 

است. 

رییس کل دادگستری کرمانشاه: 
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راهنمای خدمات الکترونیک: ثبت شکوائیه

هر چند که دوس��ت نداریم برای کسی مشکلی پیش 
بیاید که کارش به شکایت و طرح دعوا بکشد، ولی اگر 
س��ری به دادگاه ها و دادس��راها بزنید متوجه خواهید 
ش��د که جمع بس��یاری از هموطنان، بابت طرح دعوا 
یا دفاع از خود، وقت زیادی را صرف می کنند. ش��اید 
روزی این مشکل برای شما نیز اتفاق بیفتد و بخواهید 
ب��رای دف��اع از حق خود علی��ه فرد یا اف��رادی طرح 
ش��کایت کنید. در حالت س��نتی و روال معمولی، این 
طرح شکایت توسط شخص، وکیل یا نماینده اش باید 
ب��ا حض��ور در مراجع قضایی انجام ش��ود. قوه قضائیه 
برای س��رعت بخش��یدن به این کار و صرفه جویی در 
وقت، راه ح��ل اینترنتی ارائه داده تا ش��اکی، وکیل یا 
نماینده اش بتوانند به صورت الکترونیکی این ش��کایت 

را تقدیم کنند. 
برای ارائه رس��می و اینترنتی شکایت باید وارد صفحه 
درگاه الکترونیک خدمات قضایی شوید. در ابتدا برای 
سامانه مشخص کنید که شاکی، وکیل یا نماینده این 

شخص هستید. 
اگر گزینه »شخصا شکوائیه ارائه می نمایم« را انتخاب 
کرده باش��ید وارد فرم اصلی ش��کوائیه بخش ش��اکی 
می ش��وید. این فرم از هش��ت بخش ش��اکی، متشکی 
عنه، وکیل، نماینده، موضوع ش��کایت، شرح شکایت، 
دالیل و منضمات تش��کیل می ش��ود. در بخش شاکی 
بای��د اطالعات هویت��ی فرد یا افراد ش��کایت کننده از 
قبیل نوع شخص، مشخصات شناس��نامه ای، اقامتگاه 
و اطالع��ات تماس را پر کنید. اگر ش��کایت کنندگان 
از ی��ک نفر بیش��تر بودند از دکمه »افزودن ش��اکی« 

اس��تفاده کنید و به مرحله بعد بروید. در بخش بعدی 
که »متش��کی عنه« نام دارد می توانید مشخصات فرد 
یا افراد ش��کایت ش��ونده را همانند اطالعات شاکی پر 
کنید یا گزینه »مش��خصات مشتکی عنه را نمی دانم« 
را در ب��االی صفح��ه تیک بزنید. چون گزینه ش��اکی 
در ابتدا انتخاب ش��ده اس��ت در مرحل��ه بعد با پرش 
از بخ��ش وکیل و نماینده به تب »موضوع ش��کایت« 
می رسید. در این بخش اگر موضوع شکایت را در بین 
فهرست نمی توانید پیدا کنید، تب پایین صفحه یعنی 
»نمی توانم موضوع شکایت را از فهرست تعیین کنم« 
را تیک می زنید. در صورتی که موضوع شکایت را پیدا 
کردی��د تاریخ و محل وقوع ج��رم را ثبت می کنید. در 
ص��ورت به خاطر نداش��تن یا عدم آگاه��ی از تاریخ یا 
محل وقوع جرم گزینه های روبه رویی یعنی »نمی توانم 
تاریخ وقوع جرم تعیین کنم« یا »نمی توانم محل وقوع 
جرم تعیین کنم« را انتخاب کنید. در صورت چندگانه 
بودن موض��وع دکمه »افزودن موضوع ش��کایت« که 
در پایی��ن صفحه ق��رار دارد را کلی��ک کنید. مرحله 
بعدی ش��رح شکایت است. در این قس��مت، متنی را 
که برای ش��کایت تنظی��م کرده اید می نویس��ید و به 
مرحل��ه بعد می روی��د. در تب دالیل ش��ما می توانید 
تحقیق��ات و اقدامات مورد تقاضا برای ش��کایت خود 
را انتخاب کنید. درخواس��ت استعالم، شهادت شهود 
و مطلعین، درخواس��ت جلب نظر کارشناس و پزشکی 
قانونی، تحقیقات و معاینه محلی، بازرس��ی مراسالت 
پس��تی، مخابراتی و صوتی، ش��ماره پرونده استنادی، 
اتیان سوگند و س��ایر دالیل و مستندات این اقدامات 
را تش��کیل می دهند. قبل از ورود به مرحله منضمات 
باید ش��کوائیه خود را ثبت کنید و سپس مدارک الزم 

را آپلود کنید. در پایان ثبت شکوائیه، سیستم به شما 
یک ش��ماره رهگیری می دهد که با داشتن این کد و 

همچنین ش��ماره ملی یا تلفن همراه می توانید از این 
طریق شکایت خود را پیگیری کنید. 

 حامد قاسمی نراقی
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اگر تا حاال یک مس��ابقه تنیس را تماشا نکرده باشید 
و در یکی از مهم ترین مسابقات تنیس جهان به عنوان 
تماش��اچی شرکت کنید آیا می توانید تابلوی امتیازات 
را درک کنید؟ به طور حتم این اعداد برای شما غریبه 
خواهد بود و درک امتیازات بازیکن ها را دشوار خواهد 
کرد و ممکن است موجب نتیجه گیری نادرست شود. 
اما ب��ا کمی توضیح، درک تابلوی امتیازات تا حدودی 
آس��ان خواهد ش��د و کم کم متوجه می ش��وید که در 
بازی چه دارد می گذرد و از همه مهم تر چه کسی دارد 
می ب��رد. کارآفرینان به طور طبیع��ی عادت دارند تمام 
تمرک��ز خ��ود را روی اصلی ترین کار کسب و کارش��ان 
بگذارن��د. مثال تولید ی��ک محصول و ف��روش آن، یا 
طراح��ی روش ه��ای ارائه ی��ک خدمت جدی��د. آنها 
آنقدر درگی��ر جزییات کار تولیدی ی��ا خدماتی خود 
می ش��وند که بسیاری از موارد مهم در کسب و کارشان 

را بی توجه، رها می کنند. 
تعداد زیادی کس��ب و کار هستند که فروش باالیی در 
م��اه دارند و به درآمد زایی رس��یده اند ام��ا هرآنچه را 
درمی آورند برای پوش��ش هزینه های تولید و دستمزد 
و م��واد اولی��ه خ��رج می کنن��د و بازهم ب��رای اینکه 
بتوانند خود را س��رپا نگ��ه دارند نیاز به پول بیش��تر 
دارن��د. صاحب این گونه کس��ب و کارها اگر چش��مش 
را روی واقعیت ه��ای کس��ب وکارش ک��ه در اعداد و 
ارق��ام گزارش های مالی آن منعکس می ش��ود، ببندد 
و تنها به قس��مت ش��یرین داس��تان یعنی فروش باال 
توجه کند، به زودی ممکن اس��ت شکس��ت بخورد. اما 
اگر گزارش های س��ود و زی��ان و تراکنش های مالی را 
بررسی کند می تواند راهکاری برای آن وضعیت بیابد. 
برای مثال، س��رعت فروش��ش را مدتی کم کند و در 
ع��وض روی نقد ک��ردن چک ها و تس��ویه بدهی های 

مش��تریان و همچنین کاه��ش هزینه ها تمرکز کند تا 
جری��ان نقدینگی از حالت منفی )هزینه ها بیش��تر از 

درآمد( به صفر و کم کم به مثبت تغییر کند. 
اگر شما به عنوان یک کارآفرین اعداد و ارقام مالی خود 
را درک کنید، کس��ب و کارتان را بهت��ر درک خواهید 
کرد و در نتیجه می توانید کنترل کس��ب و کارتان را در 
دس��ت بگیرید. ممکن اس��ت تصور کنید که کارهای 
امور مالی پیچیده و ترسناک است اما در واقع آنقدرها 

هم که به نظر می رس��د سخت نیست. متاسفانه تعداد 
زیادی از کس��ب و کارها در حال حاضر وجود دارند که 
از نظ��ر مالی بیمارند اما به دلی��ل اینکه صاحبان آنها 
توجه��ی به امور مالی ندارند، نمی توانند راه چاره ای را 
برای آن بیندیشند و در نتیجه به تدریج – اغلب بدون 
اینکه دلیل اصلی اش را بدانند – ورشکسته می شوند. 
این یک حقیقت اس��ت ک��ه بی توجهی به صورت های 
مالی، چش��م کارآفرین را روی حقایق کس��ب و کارش 

خواهد بس��ت. در اوای��ل راه اندازی یک کس��ب و کار، 
بیش��تر از بقیه باید روی صورتحس��اب س��ود و زیان 
تمرکز ش��ود زی��را به کارآفرین کم��ک خواهد کرد تا 
بدان��د فعالیت ها و محصوالت درآم��دزا کدامند و چه 
کارهایی بیشتر از همه هزینه بر هستند. به این ترتیب 
کارآفرین از خود باید بپرس��د ک��ه چه کاری می تواند 
برای کاه��ش هزینه ها و افزایش درآم��د انجام دهد؟ 
یک کارآفرین از ابتدای راه اندازی کسب و کار خود باید 
هزینه ه��ا را کنترل کند. تک ت��ک هزینه ها باید ثبت 
ش��وند و از آنجایی که هر یک هزارتومانی که در یک 
استارت آپ خرج می شود مهم است، کارآفرین باید به 
دقت بررس��ی و تحقیق کند که آی��ا صرف آن هزینه 
واقعا الزم اس��ت و همچنین آی��ا راه دیگری می تواند 
بیابد که کار مورد نظر با هزینه ای کمتر انجام شود؟ 

یکی از دالیل اصلی شکس��ت اس��تارت آپ ها با توجه 
ب��ه اینکه زم��ان زیادی ط��ول خواهد کش��ید که به 
درآمدزایی برسند، خرج شدن همه سرمایه و درنتیجه 
بی پولی اس��ت. پس بهتر اس��ت از ابتدا نیم نگاهی هم 
ب��ه نقطه سربه س��ری، یعنی زمانی ک��ه از آن به بعد 
درآمد ش��ما از مخارج تان بیش��تر خواهد شد، داشته 
باش��ید. می توان نتیج��ه گرفت ک��ه کارآفرینانی که 
اع��داد و ارقام کسب و کارش��ان را می دانند به نس��بت 
سایرین، برتری دارند. همان طور که گفته شد داشتن 
توانایی درک داستان پشت این اعداد می تواند یکی از 
عوامل مهم موفقیت یک کس��ب و کار باشد. همچنین، 
سرمایه گذاران بیشتر از دیگران، به کارآفرینانی توجه 
می کنن��د که ب��ه مس��ائل مالی کسب و کارش��ان آگاه 
هستند. زیرا با پرسیدن چند سوال مشخص می توانند 
وضعیت سالمت کسب و کار را درک کنند و به سرعت 

برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. 

درک امور مالی کسب و کارها 
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آشنایی با فرآیند 
خصوصی سازی

خصوصی س��ازی عملیات��ی فراگیر و متنوع 
اس��ت که ب��ا واگ��ذاری کنت��رل اجرایی و 
مالی موسس��ات در مالکیت دولت به بخش 
خصوصی منجر می ش��ود و همراه مالکیت، 
قدرت نیز به مردم منتقل می گردد. منظور 
از قدرت در این زمین��ه فرآیند، امکانات و 
فرصت های تصمیم گیری و سیاست گذاری 
و برنامه ریزی در زمینه کسب و کار و اموری 
است که مردم در عرصه اقتصادی عهده دار 
آن می شوند. بنابراین بسیاری معتقدند اگر 
خصوصی س��ازی صرفا به انتق��ال مالکیت 
محدود شود و فضا برای آزادی عمل بخش 
خصوصی تعبیه نش��ود امر خصوصی سازی 
به هدف ه��ای مورد انتظار نخواهد رس��ید 
و مش��ابه دیگ��ر بنگاه ه��ای خصوص��ی در 
فضایی رها می ش��وند که هم��واره باید در 
ی��ک چارچوب محدود و ش��کننده فعالیت 
کنن��د. اقتصاددان��ان معاص��ر ک��ه تئوری 
خصوصی س��ازی را مط��رح کرده ان��د، آن 
را بخش��ی از فرآیند بزرگ ت��ر اصالحات و 

بازس��ازی اقتصادی و امری اجتناب ناپذیر 
برای اعتالی جامعه و پاس��خگویی مناسب 
ب��ه نیازها و امور رفاهی و معیش��تی مردم 

ارزیابی می کنند. 

ام�ور  در  خصوصی س�ازی  کار  س�ازو 
کشورمان

خصوصی س��ازی در ای��ران پ��س از پایان 
جن��گ تحمیلی و ط��ی نخس��تین برنامه 
پنج س��اله توسعه به طور جدی مطرح شد، 
اما خصوصی س��ازی به صورت س��ازماندهی 
ش��ده و براساس قوانین و مقررات مشخص 
و ش��فاف و ب��ا محوریت متمرکز س��ازمان 
خصوصی س��ازی به عنوان س��ازمان اجرایی 
مورد نظر عمال از س��ال 1380ب��ا اجرایی 
ش��دن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه 
آغاز شد. در همان سال ها مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فعالیت هایش را برای تدوین 
سیاست های کلی نظام در زمینه های امنیت 
اقتصادی، ان��رژی، منابع آب، بخش معدن، 

منابع طبیعی و حمل و نقل آغاز کرد که در 
اسفند ماه س��ال 1379توسط مقام معظم 
رهب��ری تصویب و به قوای س��ه گانه ابالغ 
ش��د. متعاقب��ا تکمیل این سیاس��ت ها در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت 
که در نهایت س��ندی با عنوان » چشم انداز 
جمه��وری اس��المی ای��ران در افق 1404 

هجری شمسی تنظیم گردید  . 
در حقیقت فرآیند عملیاتی خصوصی سازی 
خصوصی س��ازی  س��ازمان  کارک��رد  ب��ا 
عینیت می یابد، به همین منظور س��ازمان 
خصوصی سازی به استناد ماده )15( فصل 
س��وم قانون برنامه سوم توس��عه و با تغییر 

اساسنامه س��ازمان ملی گسترش مالکیت 
واحدهای تولیدی تشکیل شده است. 

س��ازمان خصوصی سازی به عنوان یک نهاد 
اجرایی مسئول تنظیم راهکارهای مناسب 
به منظور تس��ریع و تسهیل دس��تیابی به 
توس��عه مش��ارکت عمومی درجهت تحقق 
ارتق��ای کارایی و افزایش به��ره وری منابع 
مادی و انس��انی و توس��عه توانمندی های 
بخ��ش خصوص��ی و تعاونی و ارائ��ه آن به 
هیات عالی واگ��ذاری و همچنین عرضه و 
واگذاری سهام ش��رکت های قابل واگذاری 
طب��ق برنامه زمان بندی مص��وب و اجرای 
سیاس��ت های تعیین ش��ده از سوی هیات 

عال��ی واگذاری نظ��ارت بر اج��رای دقیق 
مف��اد قرارداده��ای مرب��وط ب��ه واگذاری، 
مدیری��ت و اجاره و انجام س��ایر وظایفی را 
که برای واگذاری س��هام وخصوصی سازی 
در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به 
عهده س��ازمان محول شده عهده دار است. 
در مراح��ل واگذاری س��هام ش��رکت های 
دولتی س��ازمان خصوصی سازی دو وظیفه 
اساس��ی به عهده دارد. این وظایف عبارتند 

از: 
وظیفه اول: این س��ازمان به عنوان شرکتی 
دولتی در قالب یک ش��رکت مادر تخصصی 
تعریف نش��ده اس��ت و به وظایف این گونه 
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از نگاه ع��رف و در جامعه گاه اصطالحات 
سرقفلی وکس��ب و پیشه به یک معنا به کار 
گرفته ش��ده اند. ای��ن درحالی اس��ت که از 
نظر حقوق��ی تفاوت ه��ای آش��کاری میان 
ای��ن دو اصط��الح وجود دارد ک��ه درنتیجه 
پیامدها و آثار حقوق��ی متفاوتی را می توان 
برای آنها قائل ش��د. از نگاه حقوقی سرقفلی 
وجهی اس��ت که مالک در ابت��دای قرار داد 
اجاره و ج��دای از مال االجاره از مس��تاجر 
 می گی��رد تا مح��ل را به وی اج��اره دهد و 

واگذار کند. 
درحالی که حق کسب و پیشه حقی است 
که ب��ه طور تدریجی و به م��رور زمان برای 
مس��تاجر و به جهت مش��تری گیر شدنش 
به وجود می آید و در نتیجه وقتی مس��تاجر 
کار و فعالیت��ی انج��ام ده��د و مش��تری و 
اعتباری به دست آورد حقی برای آن به وجود 
می آید که به آن حق کسب پیشه یا تجارت 
گوین��د.  با مروری به س��یر تصویب قوانین 
رواب��ط موجر و مس��تاجر در نظ��ام حقوقی 
کش��ورمان به این مهم دست خواهیم یافت 
که اصطالح حق کسب و پیشه و به رسمیت 
شناخته شدن این اصطالح توسط قانون گذار 
مح��دود به قوانین موجر و مس��تاجر قبل از 

سال 76 است. 
ب��ه این ترتی��ب قانون گ��ذار ب��ا تصویب 
قان��ون روابط موجر و مس��تاجر س��ال 76 
تنها س��ر فقلی را به رسمیت ش��ناخته و از 
این تاریخ به بعد حق کسب و پیشه منسوخ 

و در قرارداد ه��ای منعقده بعد از س��ال 76 
کان لم یکن خواهد بود. 

تفاوت های اساسی حق کسب وپیشه 
با سر قفلی 

1 - حق کس��ب و پیش��ه تدریج الحصول 
اس��ت و بس��تگی به رفتار و عمل مس��تاجر 
دارد، اما حق سر قفلی قطعی الحصول است 
و ب��ه محض پرداخت مبل��غ یا مال از جانب 

مستاجر به موجر به وجود می آید. 
2 - حق سر قفلی قابل نقل و انتقال است، 
اما حق کسب و پیشه قابل واگذاری نیست، 
مگ��ر در صورت درخواس��ت تجوی��ز انتقال 
مناف��ع و صدور حک��م درای��ن خصوص یا 

تعویض انتقال به غیر. 
3 -  حق س��رقفلی قابل توقیف اس��ت و از 
حقوق مالی اس��ت و جزو ام��وال غیر منقول 
قبلی اس��ت و ب��ا تقدیم درخواس��ت تامین 
خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات 
اداره ثبت و اس��ناد امالک قابل توقیف است 
ولی در حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست. 
4 -  میزان حق س��رقفلی از ابتدا شخصی 
بوده و در حق کس��ب و پیش��ه بنا به حسن 
شهرت و سال های فعالیت مستاجر محاسبه 

شده و از قبل قابل احتساب نیست. 
5 - حق س��ر قفلی هم ب��رای مالک و هم 
برای مستاجر می توان متصور شد، درصورتی 
که حق کسب و پیشه فقط مختص مستاجر 

خواهد بود. 

آیا سرقفلی همان حق کسب و پیشه است؟  شرکت ها مطابق با مجموعه قوانین عمل می کند. 
 وظیف��ه دوم: به اس��تناد م��اده 15قان��ون برنامه 
س��وم توس��عه م��ورد تنفی��ذ در ماده نه��م قانون 
برنامه چهارم ش��رکت های م��ادر تخصصی پس از 
تایید و تصویب اس��امی ش��رکت های قابل فروش 
آنها توس��ط هیات عالی واگ��ذاری و هیات وزیران 
متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش، نس��بت 
ب��ه امضای وکالتنامه با س��ازمان خصوصی س��ازی 
ب��ه منظور تعیین قیمت پایه س��هام و طی مراحل 
فروش س��هام اق��دام می کنن��د. به عب��ارت دیگر 
سازمان خصوصی س��ازی در برنامه واگذاری سهام 
ش��رکت های دولتی، به عنوان ی��ک نهاد متمرکز و 
مس��تقل عهده دار دریافت مدارک و اطالعات الزم، 
ارزش��یابی سهام، اخذ وکالت فروش از شرکت های 
م��ادر تخصصی، اع��الم عمومی ف��روش در جراید 
کثیراالنتش��ار و اقدام در خصوص واگذاری س��هام 

شرکت های دولتی و متعلق به دولت است. 
 اهداف کلی خصوصی سازی منحصرا به شرح 

ذیل است: 
1 - کاه��ش ب��ار مالی فزاین��ده بخ��ش دولتی و 
جلوگیری از روند فزاینده زیان دهی بخش عمومی

2 - کس��ب درآمد جهت تامین کس��ری بودجه و 
کاهش بدهی های دولت؛ 

3 - تمرکززدایی در فرآیند کل اقتصاد؛ 
4 - جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی؛ 

5 - ارتق��ای به��ره وری در واحده��ای اقتصادی و 
کاهش هزینه بهبود چگونگی کاالها و خدمات؛ 

6 - تغییر ساختار اقتصادی و کمک به پایه گذاری 
اقتصاد بازار؛ 

7  - تعدی��ل ق��درت اتحادیه ه��ای کارگری بخش 
عمومی؛ 

8 -ج��ذب نقدینگی بخ��ش خصوص��ی و هدایت 
موث��ر آن در مجاری تولی��دی و در نهایت غلبه بر 

فشارهای تورم 
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بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- آیین تجلیل از 
خبرنگاران اس��تان بوش��هر با حضور مدیر عامل سازمان 
منطق��ه وی��ژه پارس،مدی��ر کل روابط عموم��ی وزارت 
نفت،ریی��س رواب��ط عمومی ش��رکت ملی نف��ت ایران، 
رییس روابط ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران و جمعی از اصحاب رس��انه اس��تان بوشهر در 
س��الن آمی تئاتر س��ازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد. 
مدی��ر کل روابط عمومی وزارت نفت از تعامل دوس��ویه 
وزارت نف��ت و رس��انه ها خبر داد وگف��ت : وزارت نفت با  
اصول حرفه ای آماده تعامل دو طرفه با خبرنگاران اس��ت 
و امیدواری��م توقع��ات وزارت نفت از رس��انه ها و توقعات 
رسانه ها از وزارت نفت محقق شود.اکبر نعمت اللهی با بیان 
اینکه بوشهر پایتخت انرژی کشور و بزرگترین منابع گاز 
کشور در این استان قرار دارد، گفت: مسئولیت سنگینی 
بر دوش رسانه های این استان است که کارها و فعالیت ها 
را رصد کرده و این برنامه ها را به موقع انعکاس می دهند.

نعمت الله��ی در رابطه با اختصاص آگهی های وزارت نفت 
به مطبوعات اس��تان بوش��هر نیز گفت: ت��اش داریم به 
گونه ای کار کنیم که رس��انه های استان متضرر نشوند و 
اصول کاری ما در وزارت نفت نیز زیر پا گذاش��ته نش��ود.

همچنین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس با حضور در نشس��ت خبری به پرسش خبرنگاران 
حاضر در جلس��ه پاسخ گفت.وی در پاسخ به پرسشی در 
خصوص جذب نیروهای بومی در شرکت های مستقر در 
منطقه گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته 7 آزمون 
استخدامی شرکت های مس��تقر در منطقه را  در استان 
برگ��زار کردیم تا بتوانیم در این زمینه نظارت بیش��تری 
داشته باشیم و گام های موثری نیز در این زمینه برداشته 
ش��د.مهندس یوس��فی افزود: با نظارتی که از سوی این 
سازمان در آزمون استخدامی پتروشیمی بوشهر  صورت 

داد 71 درصد از نیروهای بومی در این پتروشیمی جذب 
شدند و همچنین 50دردصد از پذیرفته شده های آزمون 
اس��تخدامی پتروشیمی تخت جمشید از میان داوطلبان 
بومی بوده اس��ت که این امر با پیگیری و نظارت مستمر 
س��ازمان محقق شده اس��ت.وی به تقاضای شرکت اوبکو 
برای جذب 30 نفر کارش��ناس شیمی اشاره کرد و افزود: 
همه این 30نفر از میان فارغ التحصیان بومی اس��تان به 
این ش��رکت معرفی که همه آنان ج��ذب و به کار گیری 
ش��دند.مدیر عامل س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پ��ارس همچنین ب��ا بیان آم��ار جذب نیروه��ای بومی 
شهرستان عس��لویه گفت: در مورد شهرستان عسلویه تا 
پیش از س��ال 93 فقط س��ه نفر در شرکت های مستقر 
در منطقه جذب ش��ده بودند که خوش��بختانه با برنامه 
ریزی و رایزنی هایی که طی یک س��ال گذش��ته صورت 

گرفت توانستیم  مراحل جذب 33 نفر از میان کارجویان 
شهرستان عسلویه را نهایی کنیم که در حال حاضر همه 
آنها مش��غول کار هستند.وی با بیان اینکه برای سال 94 
نیز افزایش یکصد میلیون مت��ر مکعبی تولید گاز هدف 
گذاری ش��ده است افزوده شود گفت:  امیدواریم در سال 
96 با بهره بردرای کامل از فازهای باقیمانده پرونده پارس 
جنوبی بس��ته ش��ود و  با بهره برداری کام��ل از فاز های 
میدان مشترک پارس جنوبی  بتوانیم به سهم شایسته ای 

از برداشت گاز در برابر کشور رقیب دست یابیم.

تعامل دوسویه وزارت نفت و رسانه ها به طور جدی دنبال می شود

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیرعامل 
س��ازمان حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری بندرعباس 
گفت: 18 تقاطع چراغ دار س��طح شهر استانداردسازی و 
ساماندهی شدند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، محمد رضا کهوری در ابن خصوص 
اظهار ک��رد: با توجه به لزوم بهینه س��ازی و ایجاد تحول 
در امر تجهی��ز تقاطع ها به چراغ ه��ای راهنمایی مبتنی 
بر نگ��رش فنی و مهندس��ی و مطابق با اس��تانداردهای 
 روز و به��ره گیری از تکنولوژی های نوین و س��ازماندهی 
نظام مند،  تقاطع های چراغ دار سطح شهر استاندارد شدند.

وی هدف از اجرای این پروژه را ایمن س��ازی تردد عابرین 

پیاده از تقاطع ها با نصب فانوس عابر پیاده و اجرای محل گذر 
عابرین در رفیوژ میانی عنوان کرد و افزود: استانداردسازی 
 تقاطع ها شامل جانمایی فونداس��یون، نصب فانوس های 
ال ای دی و همچنین معکوس ش��مار اس��ت.مدیرعامل 
س��ازمان حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری بندرعباس 
هوشمندس��ازی و مدیریت تقاطع ها توسط مرکز کنترل 
ترافیک از مزایای اجرایی ش��دن این طرح اس��ت.کهوری 
خاطرنش��ان کرد: کابل کشی ها به صورت زمینی صورت 

گرفته ک��ه عاوه بر جلوگیری از س��رقت کابل ها و قطع 
آنها توس��ط حوادث طبیعی و غیرمترقبه، ایمنی عابرین 
را نی��ز در ب��ردارد و جلوه زیباتری به تقاطع ها بخش��یده 
است. این مقام مسئول در ادامه گفت: شبکه حمل و نقل 
شهری از دو بخش معابر و تقاطعات تشکیل می شود و با 
توجه به اینکه تقاطع ها به عنوان گره های ش��بکه حمل 
و نقل ش��هری بیشترین تأخیر را به وسایل نقلیه تحمیل 
می کنند، یکی از مهم ترین روش ها برای گشودن گره های 

کور ترافیکی در ش��هرها، بهینه سازی تقاطع ها است. وی 
تاکید کرد: در تقاطع ها هم سطح آن چه بیش از هر چیز 
می تواند به بهینه سازی جریان ترافیک بینجامد روش های 
کنترل و نظارت بر جریان ترافیک است که به طور معمول 
این نظارت ها و کنترل ها توس��ط چراغ راهنمایی صورت 
می گی��رد. مدیر عامل س��ازمان حمل و نق��ل و ترافیک 
شهرداری بندرعباس افزود: چراغ راهنمایی به عنوان ابزار 
اصلی کنترل و مدیریت تقاطع ها و نظم دهنده به ترافیک و 
به عنوان یک نماد راهنمایی و رانندگی محسوب می شوند 
که ب��ا تصحیح چراغ ه��ای راهنمایی می ت��وان از تاقی 

همزمان رفت و آمد تا حد امکان جلوگیری کرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری بندرعباس خبر داد

استانداردسازی تقاطع های چراغ دار بندرعباس

رش�ت- خبرنگار فرص�ت امروز- مع��اون صنایع کوچک 
ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان گیان گفت : تداوم رشد 
صنعت مستلزم توجه هرچه بیش��تر به صنایع کوچک است .به 
گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیان، 
جلس��ه هماهنگی اعضای کلینیک عارضه یابی صنعتی بس��یج 
مهندسین با مدیران شهرک های صنعتی گیان به منظور بررسی 
روند فعالیت واحدهای صنعتی اس��تان برگزار شد.معاون صنایع 
کوچک شرکت ش��هرکهای صنعتی گیان با اشاره به مشکات 
صنعت استان بر ضرورت مساعدت همه جانبه دستگاه ها تاکید 

و تصریح کرد : تداوم رشد صنعت مستلزم توجه هرچه بیشتر به 
صنایع کوچک اس��ت .عباس قلندری با اش��اره به تاثیر و اهمیت 
صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور افزود : توسعه صنعتی 
و اقتصادی ، کمک به توزیع عادالنه درآمد ، اشتغال زایی ، تسریع 
توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ و ایجاد ارزش افزوده از 
جمله مهمترین تاثیرات صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور 
است.وی همچنین تشویق فرهنگ س��رمایه گذاری ، تسریع در 

زمان بهره برداری و توجه به هزینه فرصت سرمایه ، ارزش تولید 
بیشتر با سرمایه گذاری کمتر و صرفه جویی در استفاده از ارزهای 
خارجی از دیگر تاثیرات صنایع کوچک بر اقتصاد عنوان کرد.وی 
تصریح کرد : صنایع کوچک امروز از اهمیت و جایگاه مناسبی در 
دنیا برخوردار است و در کشور ما می بایست توجه بیشتری به این 
مقوله بشود. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان گیان همچنین با بیان این که صاحبان صنایع امروز با 

مشکات متعددی مواجه هستند ، به مشکات صنایع استان اشاره 
و بیان کرد : کمبود نقدینگی، س��رمایه در گردش، امور مالیاتی، 
دیرک��رد بدهی و معوقات بانک ها، افزایش پرداخت هزینه تامین 
اجتماعی و حمایت از بازارهای داخلی از جمله این مشکات است.

قلندری به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان از یکسال 
گذشته اشاره کرد و گفت : به دنبال راه اندازی کارگروه رفع موانع 
تولید در استان و بررسی مشکات صنعتگران، بسیاری از مشکات 
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رفع شده است که پیگیری 

برای حل مشکات صاحبان صنایع همچنان ادامه دارد.

وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی گیالن بررسی شد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- خدمات 
فنی یکپارچه چاه های در حال بهره برداری 
بدون حضور دکل در دس��تور کار ش��رکت 
ملی حف��اری ایران ق��رار گرفت.فعالیت این 
واح��د ب��ا ورود به میدان نفت��ی آزادگان در 
استان خوزس��تان کلید خورد.مدیر خدمات 
فنی یکپارچ��ه چاه های بهره برداری میدان 
نفت��ی آزادگان در ش��رکت مل��ی حف��اری 
ای��ران در این باره توضی��ح داد: این خدمات 
ش��امل نمودارگیری، چ��اه پیمایی، حفظ و 
نگهداری چاه ها و خدمات س��رچاهی است.

رامتین طهماس��بی پور گفت: ارائه خدمات 
به چاه های در ح��ال بهره برداری در میدان 
آزادگان در قالب قرارداد میان ش��رکت ملی 
حفاری ایران و ش��رکت مهندس��ی و توسعه 
نفت )متن( از اس��فند 93 بر روی 20 حلقه 
چاه به اجرا گذاشته شد.وی با اشاره به اینکه 
این چاه ها بیش از 10 س��ال اس��ت که در 
مدار تولی��د قرار دارند، اف��زود: این خدمات 

در راس��تای حف��ظ و نگهداش��ت تولی��د و 
پیش��گیری از افت فش��ار چاه ص��ورت می 
گیرد.طهماس��بی پور اظهار ک��رد: در اجرای 
این پروژه تا کنون 15 عملیات درون چاهی 
مشتمل بر ثبت فش��ار و دمای الکترونیکی، 
نمونه گیری تحت فشار )P.V.T(، عملیات 
مان��ده یاب��ی، نصب و خارج س��ازی ش��یر 
ایمنی درون چاه��ی و تعمیر آنها در کارگاه 

چ��اه پیمایی ش��رکت انجام ش��ده اس��ت.
مدیر خدمات فنی یکپارچ��ه چاههای بهره 
برداری میدان نفتی آزادگان در شرکت ملی 
حف��اری ایران انجام 20 عملیات س��رچاهی 
 از جمله بررس��ی آکندهای جداری و مغزی

)P SEAL(، بررسی شیرهای ایمنی سطحی 
و فشارخوانی و افزون بر 20 عملیات حفظ و 
نگهداری چاه ها با رعایت کامل ضوابط زیست 

محیط��ی با توجه ب��ه موقعی��ت جفرافیایی 
می��دان نفت��ی آزادگان را از دیگ��ر خدمات 
ارائه شده برشمرد. وی گفت: تعویض کاهنده 
ها، ش��یرهای مس��یر تولید و فشار سنج های 
س��رچاهی و گریسکاری ولوها از دیگر کارهای 
صورت گرفته از سوی  واحد تازه تاسیس حفظ 
و نگهداری چاه ها به ش��مار می آید. طهماسبی 
پور اف��زود: این واحد همچنین با هماهنگی به 
عمل آمده با شرکت متن به 20حلقه چاه دیگر 
که پیمانکار آن شرکت عملیات اکتشاف است، 

خدمات ارائه می دهد.

از سوی شرکت ملی حفاری ایران ارائه می شود

خدمات فنی یکپارچه چاه های در حال بهره برداری بدون حضور دکل

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب ایام در دیدار با فرماندار شهرس��تان ایام 
خواستار حمایت فرماندار در جلسات کمیته برنامه ریزي شهرستان براي اختصاص اعتبارات الزم به پروژه اصاح 
ش��بکه هاي فرس��وده ایام ش��د.  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان ایام ، 
رئی��س هیات مدیر و مدیر عامل آبفای اس��تان در دیدار با فرماندار ایام ضمن ارائه گزارش��ی پیرامون فعالیت و 
اقدامات صورت گرفته در حوزه آب و فاضاب در شهر ایام به بیان تنگ ها و مشکات بیش رو شرکت در جهت 
اصاح و بهسازی شبکه فرسوده آب در قسمت های مرکزی و پرجمعیت ایام پرداختند.مهندس بیرنوندی افزود: 
بیش از100 کیلومتر از شبکه آبرسانی در قسمت های مرکزی و پرجمعیت ایام فرسوده است. وی افزود: به رغم 
محدودیت های شدید منابع مالی داخلی ناشی از پائین بودن نرخ تعرفه های آب بهاء الحمداهلل پروژه های آبرسانی 
در ش��هر ایام فعال هس��تند  از جمله اصاح و بازسازی شش کیلومتر از شبکه روستایی چشمه کبود با اعتباری 
بالغ بر 6 میلیارد ریال و اصاح و بازس��ازی ش��بکه آبرسانی روستای س��رطاف با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال 
که برای تسریع در اتمام آنها نیازمند مساعدت دولت هستیم.بیرنوندی همچنین از افزایش ظرفیت آب شهری و 
اجرای کار تله متری در تاسیسات آب  شهر ایام در خصوص تأمین اعتبار خبر داد گفت : با نصب این سامانه به 

حفظ منابع و مدیریت مصرف آب کمک شایانی می شود.

نیاز به اعتبار 138میلیارد ریالی برای اجرا و تکمیل پروژه های آب و فاضالب در شهر ایالم
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- پاالیش��گاه قطران زرند روز چهارش��نبه با حضور مهدی کرباسیان معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و مس��ئوالن اس��تانی در این شهرستان افتتاح ش��د. پاالیشگاه قطران زرند ظرفیت 
س��االنه 30 هزار تن را دارد و پس از تکمیل فازهای این زنجیره )واحد کک س��ازی و پاالیش��گاه گاز(، فاز نهایی 
آن )پاالیشگاه قطران( تکمیل شد.سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( هزینه خرید 
تجهیزات و ماش��ین آالت پاالیش��گاه قطران را حدود یک میلیون و 300 هزار دالر ذکر کرد و هزینه های ریالی 
س��اخت و نصب تجهیزات توس��ط پیمانکاران داخلی و نیز هزینه های جانبی آن حدود 33 میلیارد ریال اعام 
ش��د.پیش بینی ش��ده با راه اندازی این طرح حدود 60 نفر به ش��کل مستقیم مش��غول به کار شوند. قطران از 
محصوالت فرآیند تولید کک محس��وب می شود که با انجام فرآیند پاالیشگاهی بر روی این ماده، ارزش افزوده، 
اشتغالزایی و افزایش توان رقابت در بازارهای اقتصادی مربوط به محصوالت شیمیایی فراهم می شود. محصوالت 
تولیدی این پاالیشگاه شامل نفتالین صنعتی، انواع روغن قطران )کربولیک اویل و واش اویل(، قیر صنعتی و فنل 
خام اس��ت.عملیات اجرایی این طرح همزمان با افتتاح واحد کک س��ازی زرند در سال 1387 آغاز شد. مجتمع 
کک سازی و پاالیش قطران زرند اواخر سال گذشته با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن 

و تجارت به بهره برداری رسید. 

پاالیشگاه قطران زرند افتتاح شد

ش�هرقدس- خبرنگار فرصت امروز- محمد صادق کولیوند ش��هردار قدس با حض��ور در ناحیه دو خدمات 
شهری منطقه یک،اداره زیباسازی و سازمان اتوبوسرانی از نزدیک در جریان امور مربوطه قرار گرفت.محمد صادق 
کولیوند ش��هردار قدس با حضور در ناحیه دو خدمات ش��هری منطقه یک،اداره زیباس��ازی و سازمان اتوبوسرانی 
از نزدیک در جریان امور مربوطه قرار گرفت و ضمن تقدیر از پرس��نل واحدهای بازدید ش��ده به صورت صمیمی 
 و چه��ره ب��ه چهره ب��ا آنها دیدار و گفتگ��و کرد.صادق کولیوند ضمن تش��کر از فعالیت های انجام ش��ده بر لزوم 
صرفه جویی و تاش حداکثری جهت پیشبرد اهداف،ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی شهروندان تأکید 

نمود.در این بازدید مدیران مربوطه گزارشی از وضعیت موجود و فعالیت های خود ارائه نمودند.

بازدید سرزده شهردار از واحدهای تابعه شهرداری قدس
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در جلسه ای که با حضور نماینده محترم مردم شهرستان های بندرگز ، کردکوی، 
ترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسامی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان گلستان ، مدیر امور آبفار 
شهرستان های ترکمن و گمیشان وبرگزار شد مشکات آب شرب روستا های این شهرستان ها مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.در ابتدای این جلس��ه مهندس ش��کیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی 
اس��تان گلستان گزارشی از روند پروژه های آبرسانی این شرکت در شهرستان های ترکمن و گمیشان را ارائه کرد. در 
این دیدار دکتر نظری مهر ضمن تقدیر از مجموعه شرکت آب و فاضاب روستایی در راه خدمات رسانی مطلوب تر به 
جامعه روستایی، بر لزوم تسریع در تأمین منابع آب شرب سالم و رفع مشکات روستاهای حوزه انتخابی خود تأکید کرد.

دیدار نماینده مردم غرب استان با مدیرعامل شرکت آبفار گلستان
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