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آستارا؛ شهر بام های سفالی

در چند سـال اخیر، بازار آسـتارا به 
بازارهـای  فهرسـت محبوب تریـن 
ایـران اضافـه شـده و فراوانی کاال 
و ارزانـی اجناس بازار مـرزی را به 
جاذبه هـای  اصلی تریـن  از  یکـی 
شهر تبدیل کرده است. در سفر به 

آستارا بیشتر از سایر شهرهای شمالی...

اگر سفره گیالنی معجونی از عالی ترین 
طعم هاست، سـلیقه هموطنان آذری 
در ترکیـب طعم هـا زبانزد اسـت. در 
آستاراسـت که همه بهترین ها به هم 
می رسند و مسافر این بندر را مهمان 
لذیذترین ها می کند. غذاهای آستارا 

ترکیبی از مزه های بی نظیر گیالن و سلیقه ...

کجا چی  بخریم؟

کجا چی بخوریم؟
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جزیره جذامی ها تا روستاهای تخریب شد ه توسط سونامی و فاجعه اتمی،  
از جمله جاذبه های گرد ش��گری هس��تند  که روزبه روز اس��تقبال از آنها د ر 

کشور ژاپن بیشتر می شود . 
به گزارش ایس��نا،  افزایش پد ید ه ای تحت عنوان  »گرد ش��گری س��یاه« 
د رحالی د ر ژاپن رو به افزایش اس��ت که یک فصلنامه تخصصی نیز د ر این 
زمینه انتش��ار خود  را آغاز کرد ه و به جای د عوت از گرد شگران به بازد ید  از 
رس��توران های سوشی ،  ساختمان های تاریخی و چایخانه های سنتی ،  آنها 
را به بازد ید  از مناطقی چون جزیره جذامی ها ،  مناطق تخریب شد ه توسط 

فاجعه اتمی،   سونامی و بقایای جنگ جهانی د وم فرامی خواند . 

این مجله که عنوان آن نیز  »گرد شگری سیاه« است د ر نخستین شماره 
خود  که 96 صفحه د اش��ت گزارش��ی مفصل از جزیره نگه��د اری بیماران 
مبتال به جذام د ر منطقه د ورد س��ت  »اوکایاما« منتش��ر ک��رد . به گزارش 
د یلی تلگراف ،  پد ید ه  »گرد شگری سیاه« د ر ژاپن از سال 2011 و به ویژه 
پس از زلزله س��ونامی و فاجعه اتمی متعاقب آن رواج بیش��تری پید ا کرد  و 
از آن زمان جمعیت رو به افزایشی از گرد شگران برای بازد ید  از این مناطق 
حاد ثه د ید ه نظیر منطقه س��ونامی زد ه  »توهوکو« د ر ش��مال شرقی ژاپن و 
همچنین تک د رخت سرو باقی ماند ه از یک جنگل با 70 هزار اصله د رخت 
سرو د ر منطقه  »ریکوزنتاکاتا« به آنجا سفر می کنند .  »آکی را اید ا«،  استاد  

ژاپنی د انش��گاه د ر رش��ته مطالعات گرد ش��گری د ر این باره عنوان می کند :  
ژاپن از زمان های باستان شاهد  بالیای طبیعی بسیاری بود ه،  بنابراین مورد  
مناسبی برای گرد شگری سیاه است.  حاد ثه نیروگاه اتمی فوکوشیما نیز د ر 
کنار مناطق تخریب ش��د ه توسط بالیای طبیعی از د یگر محوطه های مورد  
اس��تقبال توریست ها س��ت.  گرد شگری س��یاه راهی جد ید  برای به کمک 
به جوانان برای لذت برد ن از س��فرها س��ت. این اس��تاد  د انش��گاه د ر اد امه 
می افزاید :  معتقد م اس��اس گرد شگری سیاه مشاهد ه این بالیاست،  چرا که 
گرد ش��گری د ر افزایش آگاهی مرد م نسبت به این تراژد ی ها کمک می کند  
و موجب می شود  نسل آیند ه روید اد های اسفناک گذشته را فراموش نکنند . 

نخستین پیشنهاد از سوی شهرداری اصفهان بود تا »سازمان گردشگری 
شهرداری« در این استان گردشگرپذیر ایجاد شود و پس از بررسی هایی که 
مس��ئوالن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این زمینه انجام دادند، 
حاال ش��هرداری اصفهان از اختصاص اعتبار برای آن و ایجاد این سازمان تا 

سال آینده خبر می دهد. 
 »رضا امینی«، رئیس ش��ورای اس��المی اصفهان اعالم کرد، »س��ازمان 
گردش��گری ش��هرداری اصفهان، مصوبه وزارت کشور را گرفته است که در 

سال جاری ابالغ خواهد شد و در سال آینده تشکیل می شود.«
هرچند اگر کس��ی از س��ابقه نامه نگاری ها و صحبت های انجام شده برای 
ایجاد این س��ازمان اطالع نداشته باشد و در نگاه نخست این خبر را ببیند، 
یکی از نخستین علت های مطرح شدن این بحث را شاید کم کاری معاونت 
گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در حوزه 
گردش��گری بداند که با توجه به گردش��گرپذیر بودن این استان، مدیریت 
شهری اصفهان تصمیم به ایجاد این سازمان گرفته است. با این وجود شاید 
علت دست به کار ش��دن زودتر این استان برای ایجاد »سازمان گردشگری 
شهرداری« قبل از هر استان دیگری به صورت مستقل را بتوان قدری به این 

مس��ئله تعمیم داد. فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
اس��تان اصفهان در این زمینه به خبرنگار گردش��گری ایس��نا توضیح داد: 
شهرداری اصفهان قبل از آمدن من به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان، درخواست ایجاد این سازمان را به وزارت کشور داده و اساسنامه ای 
نیز برای آن تهیه کرده بود. پس از مطرح ش��دن این بحث امس��ال مسعود 
سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مکاتبه با وزارت 
کش��ور اعالم کرد، تاسیس سازمان های گردش��گری در کل کشور متوقف 

شود، تا دستورالعملی در این زمینه تهیه کنند. 
او افزود: مدتی پیش براس��اس مکاتبه ای که مس��عود سلطانی فر، رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری با این اداره کل انجام داد،  اعالم کرد 
ش��هرداری های هر استان براس��اس چارچوب و ضوابطی که ابالغ می شود، 
در ص��ورت تمایل می توانند ایجاد س��ازمان گردش��گری را در برنامه خود 

قرار دهند. 
وی ادامه داد: براس��اس ضوابط اعالم شده، باید اساسنامه پیشنهاد شده 
از س��وی ش��هرداری اصفهان در اداره کل میراث فرهنگی استان بررسی و 
پس از آن نیز در کمیته ای که در س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری 

کشور تشکیل ش��ده، بررسی های الزم روی آن انجام شود و پس از آن نیز 
با تایید در این کمیته، »س��ازمان گردشگری شهرداری اصفهان« می تواند 

فعالیت خود را آغاز کند. 
او با تاکید بر اینکه اهداف ایجاد این سازمان باید در اساسنامه آن بررسی 
شود، ادامه داد: ما هنوز اساسنامه »سازمان گردشگری شهرداری اصفهان« 
را نخوانده ایم، باید نخس��ت اساس��نامه را بخوانیم و سپس نظرات سازمان 

میراث فرهنگی در آن اعمال شود. 
الهیاری در پاسخ به این پرسش که ایجاد چنین سازمانی موازی کاری با 
معاونت گردش��گری استان اصفهان محسوب نمی شود؟ بیان کرد: اداره کل 
میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان اصفهان، بنای ایجاد این سازمان را، 
براساس تعامل و استفاده از ظرفیت شهرداری در جهت توسعه گردشگری 
می داند. در صحبتی که با مهدی جمالی نژاد _ شهردار اصفهان _ داشتیم، 
قرار شد اساسنامه این سازمان به اداره کل میراث فرهنگی استان منعکس 
و پس از آن بررس��ی ش��ود. او اضافه کرد: براساس صحبت های انجام شده، 
پس از گذراندن فرآیند مورد نیاز در سازمان میراث فرهنگی کشور و اعمال 
نظر روی آن، با تعامل مثبتی در این زمینه با یکدیگر همکاری می کنیم. 

رواج گرد شگری سیاه د ر ژاپن

اصفهان صاحب »سازمان گردشگری شهرداری« می شود
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با بندر کوچک اما به یادماندنی آستاراس��ت که اس��تان زیبای گیالن شروع 
می شود. در این بندر با پازلی از فرهنگ های گیالنی، آذری و حتی روسی آشنا 

می شوید که قطعاً از جذاب ترین نکات سفرتان خواهد بود. 
اس��تان گیالن با بندر زیبای آستارا شروع می شود. نام قدیم آستارا اصطراب 

یا استراب بوده است. 
در ش��مال بندر آستارا رودخانه آس��تاراچای به عنوان خط مرزی، ایران را از 

جمهوری آذربایجان جدا می کند. 
برخالف سایر نقاط گیالن مردم آستارا به زبان آذری صحبت می کنند و این 

بندر کوالژی از فرهنگ گیالنی و آذری است. 
آستارا از دو بخش مرکزی و لندویل تشکیل شده است. 

 گمرک و بازارچه مرزی به شهر چهره ای جذاب و به آن سرو شکلی پررونق 
از نظر تجاری و اقتصادی داده است. 

تاالب استیل
مهمترین وجه دیدنی این تاالب توسکاهای شناور در آب هستند. این تاالب 

محل زندگی انواع پرندگان بومی و همین طور ماهی های بسیار است. 

گردنه و تله کابین حیران 
دهس��تان حیران در 28 کیلومتری آستارا به اردبیل قرار دارد. به گردنه 
حیران دره بهش��ت هم می گویند. تله کابین حیران بخش��ی از زیبایی این 
منطقه را در اختیار بازدید کننده می گذارد. تله کابین در غرب روستای ونه 

بین و حاجی امیر، در 30 کیلومتری آستارا قرار دارد. 
تل��ه کابین حیران 1500 متر ط��ول دارد و در نهایت به پارک فندقلوی 

شهرستان نمین می رسد. 
مردم روس��تای حیران که عمدتا به کش��اورزی مش��غولند به زبان آذری 

صحبت می کنند. 

اکنون این منطقه یکی از توریست پذیر ترین ییالق های کشور است. 
گردنه ای که مس��یر راه ارتباطی آستارا - اردبیل است مرز ایران و کشور 
آذربایجان در یک منطقه بینهایت زیباس��ت ک��ه آن را جدا از زیبایی های 

طبیعی از نظر سیاسی هم حائز اهمیت می کند. 

گردنه حیران
در اکثر مواقع سال، مه گردنه را می پوشاند اما این به خاطر ارتفاع گردنه 
نیست بلکه به خاطر رطوبت شدید است که از دریای خزر به گردنه می رسد. 

ارتفاع گردنه حیران در بلندترین نقطه 1500 متر است. 
نیم��ی از جنگل های حیران در ایران و نیم دیگر در جمهوری آذربایجان 

قرار دارد. 
آبگرم علی داداش��ی نیز از دیگر جاه های دیدنی گردنه اس��ت که در یک 
محی��ط ییالقی در کنار آبش��اری بس��یار زیبا قرار گرفت��ه و دارای خواص 

آستارا؛ شهر بام های سفالی
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درمانی است. 

آبشار التون
در 15کیلومتری جنوب آس��تارا، در نزدیکی ش��هر الندویل، در روستای 

کوته کومه آبشار زیبای التون با ارتفاعی حدود 105 متر واقع است. 
این آبش��ار بلندترین آبشار گیالن است. فاصله شش کیلومتری از روستا 
تا آبش��ار یکی از جذاب ترین مسیرهای پیاده روی در جنگل است که پر از 
تپه های زیبا و چش��مه های باصفاست. آبشار را از فاصله کمتر از 500 متر 

نمی توان دید چرا که دره ای عمیق آن را از جاده جدا می کند. 

باغ پرندگان
در جاده آس��تارا به رش��ت ب��اغ پرندگان، با بیش از ه��زاران گونه پرنده 

کمیاب مثل طاووس، قرقاول و طوطی وجود دارد. 

همه قرقاول ها تزیینی و خارجی هستند و ساالنه بازدیدکنندگان زیادی 
از کشورهای همسایه برای بازدید به این باغ می آیند. 

بهشت کاکتوس ها
ای��ن ب��اغ زیبا در س��ال 1356 در خیابان فارابی ب��ا 220 نوع کاکتوس 
مختلف س��اخته ش��د. تمام 230 ن��وع کاکتوس موجود در ب��اغ از برزیل، 
پ��رو، بولی��وی و آرژانتین آمده و پیرترین کاکت��وس خاورمیانه نیز در این 

باغ زندگی می کند. 

ساحل تفریحی صدف
س��احل صدف سیبلی ساحلی بس��یار زیبا و تمیز در کیلومتر 10 جاده 
آس��تارا به انزل��ی ق��رار دارد و دارای امکانات رفاهی مناس��بی مثل طرح 
سالم س��ازی و غریق نجات و اماکن اقامتی است. ساحل شریعتی یا غیری 

سابق هم یکی دیگر از سواحل زیبای آستارا به شمار می رود. 

باغ چای عباس آباد
در دو کیلومتری جنوب غرب آستارا روستای زیبای عباس آباد قرار گرفته 
که صاحب بدیع ترین چش��م اندازهای غرب اس��تان گیالن است. روستا در 
دامنه کوه اس��پیناس واقع و به خاطر ش��الیزارها و برن��ج مرغوب و باغ های 
وس��یع چایش معروف است. این باغ تنها محل کشت چای آستاراست. باغ 
از نظر تاریخی نیز دارای اهمیت اس��ت چرا که بنای آن را مظفرالدین شاه 
قاجار گذاشته اس��ت. امامزاده ابراهیم و قاسم از فرزندان امام موسی کاظم 
در سه کیلومتری آستارا به تالش قرار دارد.  دیگر زیارتگاه این منطقه شیخ 
تاج الدین محمد رضوی اس��ت. دیدنی های آس��تارا به همین تعداد معرفی 
شده منحصر نمی شود. در سفری که به این بندر زیبا دارید از پارک جنگلی 

بی بی یانلو، گورستان باستانی ونه بین و بازار مرزی نیز دیدن کنید.
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کجا چی بخریم؟کجا چی بخوریم؟کجا چطور بریم؟

جاده های بارانی آستارا

مهم نیست از کجا عازم آس��تارا هستید، مهم این است که 
در زیباترین جاده ها به س��مت مقصدی دوست داش��تنی سفر 

می کنید. 
اگ��ر از آذربایجان ها و اردبیل س��فرتان را آغاز کرده اید باید 
خود را به اردبیل برسانید تا پس از طی 24 کیلومتر به نمین 

برسید و 52 کیلومتر دیگر طی کنید تا به آستارا برسید. 
از مرکز ایران هم با قرار گرفتن در بزرگراه قزوین -رش��ت، 

باید به سمت بندر انزلی ادامه مسیر دهید. 
در آس��تارا می توانید در خانه هایی که توس��ط مردم محلی 

کرایه داده می شود، اقامت کنید. 
در غیر ای��ن صورت تعدادی هتل ب��ا امکانات قابل قبول نیز 

در شهر وجود دارد. 

سوغات آستارا

در چند سال اخیر، بازار آستارا به فهرست محبوب ترین بازارهای 
ایران اضافه ش��ده و فراوانی کاال و ارزانی اجناس، بازار مرزی را به 

یکی از اصلی ترین جاذبه های شهر تبدیل کرده است. 
در س��فر به آستارا بیشتر از سایر شهرهای شمالی خرید خواهید 
ک��رد. گمرک و ب��ازار مرزی این بندر پیش از آنک��ه به خود بیایید 
جیب تان را خال��ی می کند؛ البته این به معنای گران بودن اجناس 
نیس��ت بلکه ارزانی و در دسترس بودن اجناس شما را به خرید هر 

چه بیشتر ترغیب می کند. 
از بازار مرزی که بگذریم در آستارا می توانید ظروف، کاله، سبد و 
ساید اجناس حصیری را تهیه کنید. گلیم معروف استان گیالن نیز 
که در واقع چیزی بیش از یک زیرانداز س��اده است هم در آستارا و 

تالش با کیفیت باال بافته می شود. 
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پیوند خجسته آشپزی آذری و گیالنی در آستارا

اگر س��فره گیالن��ی معجونی از عالی ترین طعم هاس��ت، س��لیقه 
هموطن��ان آذری در ترکی��ب طعم ها زبانزد اس��ت. در آستاراس��ت 
که همه بهترین ها به هم می رس��ند و مس��افر این بن��در را مهمان 
لذیذترین ها می کند. غذاهای آس��تارا ترکیب��ی از مزه های بی نظیر 
گیالن و س��لیقه منحصربه فرد آذری اس��ت. معروف ترین غذایی که 
در آس��تارا می توانید میل کنید فسنجان گیالنی است که از مرغابی 
ی��ا اردک یا م��رغ و مغز گردو و رب انار ترش تهیه می ش��ود. ماهی 
شکم پر هم که با گشنیز و پیاز و سیر و گردو و رب انار طعم دار شده 
است دیگر غذای به یادماندنی آستاراست. لونگی که غذای مخصوص 
آستاراست هم مرغ شکم پری است که با ازگیل جنگلی مزه دار شده 
است. اناربیج غذایی مخصوص شب یلدا ست و شبیه فسنجان تهرانی 
که با گوشت قلقلی درست می شود اما سبزی آن سبزی قورمه است. 



6 www.forsatnet.irسفروگردشگری

قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان
18,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع اول(
20,500تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع د وم(
26,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع د وم(
35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمد انهمد ان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع د وم(
26,500اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمد انهمد ان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمد انهمد ان-کرج )نوع د وم(
19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع د وم(
36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع د وم(

10,000زنجانهمد انهمد ان-زنجان)نوع اول(
9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع د وم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع د وم(
46,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع سوم(

16,500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع اول(
28,500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع د وم(

قیمت نوزاد  قیمت خرد سال قیمت بزرگسال مقصد مبد ا
139,70072,3500بند رعباسآباد ان
119,40000تهرانآباد ان
96,20050,6000شیرازآباد ان
193,70099,3500مشهد آباد ان
97,30000تهرانارد بیل
164,00084,5000مشهد ارد بیل
111,00058,0000تهرانارومیه
195,80000مشهد ارومیه
95,10000آباد اناصفهان
97,30051,1500اهوازاصفهان
137,50000بند رعباساصفهان
95,10000بند رماهشهراصفهان
96,20050,6000بوشهراصفهان
129,10000تبریزاصفهان
95,10050,05014,010تهراناصفهان
96,20050,60014,120جماصفهان
146,00075,5000زاهد اناصفهان
97,30051,1500شیرازاصفهان
129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز
96,20050,6000شیرازاهواز
130,10067,55017,510عسلویهاهواز
183,10094,0500مشهد اهواز
136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آباد انبند ر عباس
137,50071,2500اصفهانبند ر عباس
141,80073,40018,680اهوازبند ر عباس
221,300113,1500تبریزبند ر عباس
178,90091,9500تهرانبند ر عباس
93,00049,0000چابهاربند ر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا
575,000پرد یسمشهد تهران
308,000صبا )تند رو-اتوبوسی(مشهد تهران
186,000د رجه 2 اتوبوسیمشهد تهران
6437,500تخته لوکس مهتابمشهد تهران
209,000معمولی صند لیمشهد تهران
276,500کوپه ای مبله سفیرمشهد تهران
236,500اتوبوسی د رجه یک سفیرمشهد تهران
198,000اتوبوسیمشهد تهران
429,000د رجه یک مارالمشهد تهران
500,000لوکس 4 نفری نگینمشهد تهران
500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهد تهران
550,000سبزمشهد تهران
550,000سیمرغمشهد تهران
407,000شش تخته کویرمشهد تهران
590,000غزال بنیاد مشهد تهران
721,000غزال بنیاد  *)V.I.P(مشهد تهران
640,000نورمشهد تهران
590,000غزال وانیاریلمشهد تهران
62,000د و اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صند لیازناتهران
79,500د و اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صند لیاسالمشهرتهران
245,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلید تهران
165,000اتوبوسی تهویه د اراند یمشکتهران
6298,500تخته لوکس مهتاباند یمشکتهران
405,500پلور سبزاند یمشکتهران
169,000د و اتوبوسیاهوازتهران

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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14

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

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

حقوقوتجارت

2

8

خدماتـی  و  عمرانـی  پـروژه  چهـار 
کانتینـري به ارزش 275 میلیارد ریال، 
با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران 

سـازمان منطقه آزاد قشـم در منطقه ویژه اقتصادی قشم 
در پسـکرانه سـازمان منطقه آزاد قشم در مجتمع بندری 
و ویژه اقتصادی شـهید رجایی به بهره برداری رسـید. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سـازمان 
منطقه آزاد قشم، مدیر پسکرانه سازمان منطقه آزاد قشم 

در مجتمع بندری شهید رجایی گفت...

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  معـاون 
دادگسـتری لرسـتان گفت: صیانت از 
انتخابات وظیفه ای مقدس است. قاضی 
شـاکرمی در جلسه سـتاد پیشگیری، 

پیگیری و رسـیدگی به جرایم انتخاباتی لرسـتان، افزود: 
رعایت حق النـاس وظیفه ای مهم و صیانـات از انتخابات 
وظیفه ای مقدس اسـت، مجلس در رأس امور قرار دارد تا 

آنجـا کـه چندیـن اصـل مهـم قانـون ...

تضعیف دولت از جمله مصادیق 
بارز جرایم انتخاباتی است

بهره برداری از 4 پروژه سازمان 
منطقه آزاد قشم در منطقه 
ویژه اقتصادی شهید رجایی

6

 اصل عدم قابلیت استناد
به ایرادها در اسناد تجاری
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معاون پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری لرس��تان گف��ت: صیانت از 
انتخابات وظیفه ای مقدس است. 

قاضی ش��اکرمی در جلسه ستاد پیشگیری، پیگیری و رسیدگی به جرائم 
انتخاباتی لرس��تان، اف��زود: رعایت حق الناس وظیفه ای مه��م و صیانات از 
انتخابات وظیفه ای مقدس است، مجلس در رأس امور قرار دارد تا آنجا که 
چندین اصل مهم قانون اساس��ی بر این مهم تاکید کرده، انتخابات در واقع 
گزینش نمایندگان توسط مردم است و سرنوشت مملکت را تعیین می کند، 
هر چند که متولیانی برای س��المت انتخابات وج��ود دارد لیکن صیانت از 

انتخابات بر عهده همگان است. 
وی اظه��ار کرد: پیش بینی و پیش��گیری از جرای��م انتخاباتی کاری مهم 
و ارزش��مند اس��ت، جرایم انتخاباتی معموال از س��ه دس��ته بروز می کند؛ 
کاندیداها، اش��خاص حقیقی و اش��خاص حقوقی وابس��ته به دس��تگاه ها و 
س��ازمان ها که در س��ه بازه زمانی قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از 
انتخابات ممکن است بروز کند. وی تصریح کرد: تبلیغات زودهنگام، اهانت، 
تهمت، تخریب و تضعیف دولت، مجلس و کاندیداهای دیگر، قومیت گرایی 
و... از جمل��ه مصادی��ق بارز جرایم انتخاباتی اس��ت که گاه��ی می تواند در 
سرنوش��ت انتخابات تاثیرگذار باشد. معاون پیشگیری از وقوع جرم لرستان 
افزود: اعتماد مردم به دس��تگاه قضایی افتخار بزرگی است که طی سالیان 
طوالنی به دست آمده و ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی به عنوان نماینده 
دستگاه قضا بر روند انتخابات باید تمام همت و قدرت خود را در راه صیانت 
و س��المت انتخابات به کار گیرد برهمین اساس از سه ماه گذشته به منظور 
سازماندهی و رصد فعالیت های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری، معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری لرستان و 
سایر نمایندگان عضو ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی این مهم را دستور 
کار خود قرار داده اند. وی خطاب به کاندیداهای احتمالی مجلس ش��ورای 
اس��المی و خبرگان اظهار کرد: بهتر است کاندیداها قبل از هرگونه ورود به 
عرصه انتخابات ابتدا توان و استعدادهای خود را در خصوص رفع مشکالت 
اجتماعی و احقاق حقوق مردم بسنجند؛ زیرا هیچ ارزیابی بهتر از خود فرد 

برای عملکردش وجود ندارد، س��تاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی مرجعی 
مهم و ی��اوری پرتوان برای ش��ورای نگهبان در ارتقای س��المت انتخابات 
اس��ت و بهتر اس��ت کاندیداها از هرگونه تخلف پرهیز کنند؛ زیرا این ستاد 
با فعالیت های اطالعاتی و رصد رخدادهای انتخاباتی چش��م بیدار دس��تگاه 

قضا و بازوی توانمند شورای نگهبان در برخورد با جرایم انتخاباتی بوده و از 
جایگاه ویژه قانونی برخوردار اس��ت. وی گفت: رسانه ها عامل بسیار کلیدی 
در پیش��گیری از جرایم انتخاباتی هس��تند و باید ب��ا برنامه ریزی منصفانه 

جلوی هرگونه بی اخالقی انتخاباتی را گرفت. 
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یک مقام قضایی: 

تضعیف دولت از جمله مصادیق بارز جرائم انتخاباتی است
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اس��تان  دادگس��تری  کل  رئی��س  
خوزس��تان گف��ت: توس��عه ث��روت و 
امکان��ات در اس��تان بای��د مت��وازن و 
متعادل باشد و به مناطق حاشیه نشین 

توجه بیشتری شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، فرهاد افش��ارنیا 
در نشس��ت مش��ترک ب��ا نمایندگان 
خوزس��تان در مجل��س، اظه��ار کرد: 
در  به وی��ژه  حاشیه نش��ین  مناط��ق 
شهرستان اهواز که جمعیت 500 هزار 
نف��ری دارد، نیازمند توجه بیش��تری 
اس��ت و از نماین��دگان م��ردم انتظار 
می رود ب��ا ارائه لوایح و تصویب قوانین 
مورد نیاز، این پدیده ناهنجار اجتماعی 

را مهار کنند. 
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای 
موث��ر در ای��ن زمین��ه، پیش��گیری از 
گسترش بی رویه شهرها و توجه بیشتر 

به عمران روستاهاست. 
افش��ارنیا گف��ت: اگرچ��ه براس��اس 
قان��ون قوای مجری��ه، مقننه و قضاییه 
از ه��م تفکیک ش��ده اند، ام��ا این به 
معنای جزیره ای عمل کردن نیس��ت. 
فاصله های موجود می��ان این قوا باید 
کمتر و آمار تعامل و همفکری بیش��تر 
ش��ود تا خی��ر آن نصیب هم��ه مردم 
جامع��ه ش��ود. وی ادام��ه داد: ارتباط 
مجلس ش��ورای اس��المی با دس��تگاه 
قضای��ی یک��ی از ظرفیت ه��ای مهمی 

اس��ت که می توان از آن به نفع نظام و 
خدمت به مردم استفاده کرد و همگان 
را از آن بهره من��د س��اخت. رئیس  کل 
دادگستری اس��تان خوزستان با تقدیر 
از حض��ور نمایندگان مردم اس��تان در 
این نشس��ت، بیان کرد: این جلس��ات 
و تعامل ها از دو جه��ت می تواند موثر 
باش��د. ابتدا از این جهت که برای ارائه 
طرح ها و لوایح و تصویب قوانین مورد 
نیاز دس��تگاه قضایی، نیاز به همفکری 
می��ان نماین��دگان و مدی��ران قضایی 
اس��ت. به ویژه اینکه اکنون تعدادی از 
لوایح و طرح ها در کمیس��یون قضایی 
مجل��س مط��رح ش��ده، ام��ا معط��ل 
مانده ان��د و از نماین��دگان می خواهیم 
تا درتصویب این قوانین تس��ریع کنند. 
وی اف��زود: انتظار ما از نمایندگان این 
است که مش��کالت کمبود قوانین در 
خص��وص برخی مس��ائل موج��ود در 
کش��ور را بیشتر مورد توجه قرار دهند 
و نگذارند بخش هایی از کش��ور از نبود 
قوانین و احیانا وج��ود قوانین قدیمی 
رنج ببرند. رئیس شورای عالی قضایی 
خوزستان ادامه داد: قوه قضاییه از نظر 
بودج��ه در تنگنا ق��رار دارد و با توجه 
ب��ه گس��تره فعالیت دس��تگاه قضایی 
در کش��ور و به خصوص در خوزس��تان 
که اس��تانی وس��یع و دارای حوزه های 
قضایی متعدد اس��ت، نمایندگان باید 

در لوای��ح بودجه س��نواتی توجه ویژه 
به افزایش این بودجه داش��ته باش��ند. 
افشارنیا تصریح کرد: انتظار دیگر ما از 
نمایندگان این اس��ت که قانون گذاری 
براس��اس نیازهای روز جامعه باش��د. 
بس��یاری از قوانین، متروک و فرسوده 
اس��ت و نیاز به تغییر دارند. همچنین 
از برخی قوانین باید جرم زدایی ش��ود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه طرح ه��ای متعدد 
عمرانی دادگس��تری خوزستان گفت: 
پروژه ش��هرک قضایی خوزستان که با 
20 درصد پیشرفت فیزیکی نیمه تمام 
مانده و تع��دادی دیگ��ر از پروژه های 
شهرس��تانی، نیازمند جه��ش مالی از 
دولت اس��ت ک��ه نماین��دگان باید در 
بودج��ه س��نواتی اقدام کنن��د. رئیس  
کل دادگس��تری خوزس��تان همچنین 
خواس��تار انتصاب مدیران شایس��ته و 
توانمند در اس��تان خوزس��تان ش��د و 
اظه��ار کرد: انتظار می رود با اس��تفاده 
از ظرفیت این اف��راد در رأس ادارات، 
ش��اهد توس��عه در هم��ه بخش ه��ای 
استان خوزستان باش��یم. افشارنیا این 
نشست را منشا تعامل و همفکری برای 
استان برش��مرد و افزود: پرتعداد بودن 
نمایندگان مردم اس��تان خوزستان در 
مجلس شورای اسالمی ظرفیت خوبی 
اس��ت که امیدواریم برای استان مایه 

خیر و برکت باشد. 

مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
ق��وه قضاییه اعتقاد دارد که برای پیش��گیری از 
وقوع جرائم نیازی به قانون نیس��ت، بلکه ارتقای 
عقالنیت ش��هروندان س��المت جامع��ه را تامین 

می کند. 
محمدباق��ر الفت در دومین نشس��ت ش��ورای 
پیشگیری اس��تان فارس گفت: با نهادینه کردن 
پیش��گیری از وق��وع ج��رم در اذه��ان عمومی، 

سالمت جامعه تامین می شود. 
الف��ت با بی��ان اینک��ه عقل جمع��ی می تواند 
بهتری��ن راه حل برای پیش��گیری از وقوع جرم 
باشد، گفت: متاسفانه ساالنه با 15درصد افزایش 
پرون��ده قضای��ی مواجه ایم که ب��ا وجود 8 هزار 
قاضی در فرآیند رسیدگی، باز هم با پدیده اطاله 

دادرسی مواجه هستیم. 
معاون پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضاییه 
با بیان اینکه پیش��گیری ی��ک فرآیند فراقوه ای 
اس��ت، افزود: تا سال 86 دس��تگاه ها و نهادهایی 
به ضرورت پیش��گیری رس��یده بودند، ولی قوه 
قضایی��ه فعالیت جدی خ��ود را در این زمینه، از 
سال 86 آغاز کرد و با تشکیل شورای پیشگیری 
از وقوع جرم برای نخستین بار در این جهت گام 
برداشت. وی خاطرنشان کرد: متولیان امر که در 
سال 86 توان مدیریت جامعه جرم با آن کیفیت 
از دست ش��ان خارج ش��ده بود، با بررس��ی های 
کارشناس��انه به س��مت کنترل و هدایت جامعه 
در پیش��گیری از وق��وع جرم رفتن��د و از همان 
س��ال این کار به صورت جدی و منسجم با ایجاد 
معاونت��ی در ق��وه قضایی��ه و اختص��اص یافتن 

اعتبارات و منابع انسانی مورد نیاز پیگیری شد و 
امور پیشگیری را قانون گذار بر عهده قوه قضاییه 

قرار داد. 
الفت با بیان اینکه علم پیشگیری از وقوع جرم 
یک علم نوپا س��ت، گفت: در واقع ش��الوده علم 
پیش��گیری از وقوع جرم، تعقل اس��ت، لذا افراد 
متخصص رش��ته امور اجتماعی ک��ه به این کار 
گمارده می ش��وند، باید با اطالعات بسیار در این 
زمینه و اش��راف کامل بر وظایف و تکالیف خود 

در زمینه پیشگیری عمل کنند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه پیش��گیری تا به حال 
نتوانس��ته از آمار جرائم در کشور ما بکاهد، بیان 
کرد: تا به حال دس��تگاه ها و سازمان ها اقدامات 
نس��بتا خوبی در زمینه پیشگیری انجام داده اند، 
اما متاسفانه نتوانسته اند نرخ رشد جرم را متوقف 
کنن��د و پیرام��ون پدیده های ناهنج��اری مانند 
ط��الق اقداماتی به ص��ورت جدی انج��ام دهند. 
مع��اون پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضاییه با 
اش��اره به اینکه دس��تگاه ها در امر پیش��گیری، 
توانمن��دی الزم را دارن��د، گف��ت: بای��د با یک 
اتحاد رفتاری مناس��ب در امر پیشگیری، اهداف 
مش��ترکی را تعقیب و به صورت منسجم حرکت 
کرد تا نتیجه مطلوب حاصل ش��ود. وی با اشاره 
به اینکه 30 درصد ش��هروندان در دادگستری ها 
پرونده قضایی دارند، گفت: س��االنه تعداد زیادی 
از افراد روانه زندان می ش��وند که پس از ورود به 
زندان، مارک دار شده و ادامه حیات اجتماعی از 
آنان س��لب می ش��ود؛ بنابراین اگر تدبیری برای 

آنان نیندیشیم با مشکل مواجه خواهند شد. 
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 »قابلی��ت انتقال پذیرب��ودن حق��وق مالی« همواره متضمن یک ش��رط 
بدیه��ی ب��ا عن��وان »وجود حق« اس��ت؛ ب��ه عب��ارت دیگر، حق��ی را که 
 نیس��ت، نمی ت��وان به دیگری منتق��ل کرد؛ هر چند دو ط��رف آن را اراده 

کرده باشند. 
در حق��وق مدن��ی، اعم از سیس��تم های حقوقی نوش��ته ش��ده یا نظام 
»کام��ن ال« طبق یک قاعده عموم��ی در قراردادها »در تمامی موارد انتقال 
حقوق، انتقال گیرن��ده نمی تواند بیش از حقوقی که انتقال دهنده داش��ته، 
حقوقی را دارا ش��ود.« این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نش��ده، بر پایه 
این فکر منطقی اس��توار اس��ت که هیچ کس نمی تواند حقوقی را که به وی 
تعلق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کامال شناخته شده »کسی 
که مالک چیزی نیس��ت، نمی توان��د آن را به دیگری انتقال دهد«، توصیف 

می شود. 
تحم��ل آثار ای��ن اصل عقالنی، هن��گام برخورد ب��ا ضرورت های زندگی 
اجتماعی انسان، به  ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می نماید. درست است که 
الزمه انتقال حق، وجود حق است، اما در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری 
به گونه ای اس��ت که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقی را 
که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، ِعوضی را می پردازد؛ در 
این ص��ورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجود 
نمی کند، اما زمینه های تمایل به این عقیده را فراهم می کند که اش��خاِص 
زمینه س��از این اعتماد، در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده دار شوند 

که معادل با حق غیر موجود است. 
این تمایل اگرچه از انتقال گیرنده حمایت می کند، متقابال منجر می شود 
به مس��ئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع 
ظاه��ر، به هیچ وجه مرتکب تقصیری نش��ده اند؛ مثال در فرض خیانت امین 
و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته ش��ده ندارد و تنها 
می تواند از امین خس��ارت مطالبه کند؛ به این ترتیب، گرایش به هر عقیده، 
مس��تلزم تحمیل زیان و مس��ئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک 
حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی 

و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد. 
بدون شک، در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده 
است، می توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت 
نزدیک تر اس��ت، اما در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو 
وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون گذاران را به س��مت صحیح راهنمایی 
می کن��د، لزوما توجه به حقوق یکایک اش��خاص نیس��ت، بلکه باید مصالح 
جامع��ه را به عن��وان یک موجود مس��تقل از اعضای خ��ود در نظر گرفته و 

مصلحت کلی جامعه را مالک ترجیح قرار دهند. 

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که 
دست کم تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را می طلبد، اما فرض مسلم 
آن است که در مورد »پول«، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول 
وجود ندارد، هر چند که نقل وانتقاالت قبلی باطل بوده باش��د؛ زیرا در غیر 
 این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله ای ساده و مطمئن در مبادالت 
اقتص��ادی امکان پذی��ر نخواهد ب��ود؛ بنابراین، حکومت اص��ل عدم قابلیت 
اس��تناد به ای��رادات در مورد پول، از بدیهیات اس��ت و به گونه ای در اذهان 
رسوخ کرده که در بادی امر خالف قاعده بودن آن در نظر مجسم نمی شود. 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادها در اسناد تجاری
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اما وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تامل است. 
اسناد تجاری جانشین پول )با اسناد تجاری به مفهوم خاص( معرف حق 
دینی حال یا با وعده کوتاه مدت اس��ت که موض��وع آن، مقدار معینی پول 
اس��ت که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می آید. بازرگانان 
و اقتصاددانان همواره عالقه مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معامالت 
اعتب��اری و نق��ل و انتقال آس��ان و امن ثروت نقش مهم��ی را ایفا کند. از 
این رو، در جریان تحول و تکامل قواعد حاکم بر اس��ناد تجاری، بخش��ی از 
خواص پول به این اس��ناد سرایت کرده اس��ت؛ از جمله اینکه پذیرنده این 
اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحت نقل و انتقاالت پیشین سند 
)انتقال طلب( در حقوق وی تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر  این صورت، 
انتقاالت متعدد س��ند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن 
منجر می شود. این ویژگی، در حقوق فرانسه به »اصل یا قاعده عدم قابلیت 
استناد به ایرادات« معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را 

به »اصل عدم توجه به ایرادات« ترجمه کرده و به کار برده اند. 
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم اس��ت و این قابلیت را 
دارد که هر آن می تواند با هر کاالیی مبادله ش��ود و دارنده آن از اعتماد و 
اطمینان کامل برخوردار اس��ت، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده 
دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد اس��ت. دارنده سند تجاری که 
در سررس��ید برای مطالبه وجه آن مراجعه می کند، ممکن اس��ت از طرف 
مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در 
گردش خود، دارنده را با هیچ گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی کند؛ بنابراین 
به منظور اینکه اس��ناد تجاری بتواند هر چه بیش��تر جانش��ین پول شود و 
دارنده، مطمئن ش��ود که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند 
وجود نخواهد داش��ت، در قوانین کش��ورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل 
قاعده غیر قابل اس��تنادبودن ایرادات اتخاذ شده تا وجه سند بدون هیچ گونه 

ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود. 
قاع��ده »غیرقابل اس��تناد بودن ای��رادات«، قاعده ای اس��ت خالف قواعد 
عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهد سند )مدیون( 
نمی توان��د در براب��ر دارن��ده آن دفاعی کند که به روابط او و َظهرنویس��ان 
پیش��ین با صادرکننده ناظر باش��د؛ برای مثال، اگر ادعا شود که برات مورد 
مطالبه به اکراه از متعهد اصلی گرفته ش��ده اس��ت یا وجه آن به سببی به 
یکی از ظهرنویس��ان پرداخت شده اس��ت، این ادعا در برابر دارنده کنونِی 
سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیت بر آن 

دس��ت یافته اس��ت، ضایع نمی کند.  حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد 
نس��بت به اعتبار این اسناد اس��ت؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهِد سند بتواند 
به تمام ایرادهای ناش��ی از روابط خود با دست های پیشین در برابر دارنده 
کنونی اس��تناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وص��ول دین باقی نمی ماند و 
بازرگانان می کوش��ند از پذیرفتن این گونه اسناِد متزلزل خودداری کنند و 

جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می ماند. 
تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن )برات، سفته، چک 
و. . .( مس��تلزم ش��ناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها س��ت 
که متاس��فانه در ایران چندان مورد بحث و بررس��ی قرار نگرفته و قوانین 

وضع شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن ها داشته است. 
آنچه بیش��تر مورد توجه مولفان و حقوقدانان تجارت واقع شده، شرایط، 
اوصاف و خصوصیات ش��کلی اسناد تجاری اس��ت؛ از این رو، مسائلی نظیر 
»ماهیت اس��ناد تجاری« و »اصل عدم اس��تناد به ایرادات در اسناد تجاری 
در مقابل دارنده س��ند با حس��ن نیت« چندان واضح نیست که بدون شک 
ای��ن امر، یکی از موضوع��ات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق 

خصوصی است. 
قانون تجارت ایران که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، 
نسبت به مس��ائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از 
جمله »اصل غیر قابل اس��تناد بودن ایرادات« بعدها، یعنی در س��ال 1935 
م � زمان اصالح قانون تجارت فرانس��ه و پیوس��تن این کش��ور به مقررات 
متحدالش��کل ژنو راجع به برات و س��فته مصوب هفتم ژوئن 1930� وارد 
قانون تجارت فرانس��ه ش��د. البته قبل از اینکه این اص��ل در قانون تجارت 
فرانس��ه وارد ش��ود، رویه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کامال نشان 
داد و در آرای مختل��ف و متعدد، مورد تاکید ق��رار گرفت. رویه قضایی در 
ایران با این قاعده، چندان بیگانه نبوده و آن را از اصل مس��ئولیت تضامنی 
صادرکنن��ده و ظهرنویس و برات گیر مندرج در م��اده 249 ق. ت. ا. مورد 

استفاده قرار داده است. 
همان ط��ور که اش��اره ش��د، این اصل یک��ی از مباحث پیچی��ده حقوق 
خصوصی، به ویژه حقوق تجارت اس��ت. قانون تج��ارت ایران صراحتا به آن 
اش��اره ای ندارد و رویه قضای��ی در مواجهه با س��کوت قانون گذار به ایفای 
وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض در عمل  زمینه کاربرد 
صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی 
دیگر، »دکترین« توفیقی در راهبری رویه قضایی نیافته، اما به نظر می رسد 

که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از ش��ناخت دقیق موضوع 
مطالعه کم اهمیت تر نیست؛ بنابراین با توجه به این هدف، مطالبی به صورت 
خالصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد 

به ایرادات در اسناد تجاری بیان می شود. 
دکتر جعف��ری لنگرودی »دارنده با س��وءنیت« را به ص��ورت زیر تبیین 

می کند: 
س��وءنیت موقعی محقق می شود که حامل حین به دست آوردن برات به 
زیان محال علیه اقدام کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محال علیه 

به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد. 

آرای ذیل در تایید این تفسیر است: 
الف(... چک جزو اس��ناد تجاری محسوب ش��ده و پس از صدور از منشأ 
خ��ود منفک می ش��ود، مخصوصا انتقال آن به اش��خاص ثالث��ی که دارای 
حس��ن نیت باشند، موجب غیرقابل اس��تناد بودن ایرادات نسبت به شخص 
ثالث می ش��ود و در مانحن فیه اس��تناد به ایراد امانی بودن چک، حتی اگر 
نسبت به گیرنده اولی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ 
زیرا شخص ثالث اصوال با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این 
پرونده نیز هیچ دلیلی که خالی از س��وءنیت خوانده در انتقال گرفتن چک 

باشد، ارائه نداده است. 
ب(. . . ب��ه موجب م��اده )2(قانون صدور چک بالمحل، صادرکننده چک 
باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داش��ته باش��د و 
تخلف از آن به موجب ماده )6( قانون مذکور، جرم است و الزم نیست چک 
در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چک از جمله اسناد تجاری 
اس��ت که در بازار بین اش��خاص رد و بدل می ش��ود. بدون اینکه دارندگان 
آن... از انگیزه صدور آن اطالع داش��ته باش��ند و به همین علت اس��ت که 
قانون گذار، صرفا صدور چک بالمحل را جرم شناخته و... . موید دیگر تحقق 
اصل غیرقابل اس��تناد بودن ایرادات این اس��ت که دارنده سند در تحصیل 
آن، مرتکب تقصیر سنگین )عمده( نشده باشد؛ مثال شخص نمی دانسته که 

سند دزدی است، اما سند 10میلیونی را یک میلیون خریده است. 

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند 
تجاری

بر اصل مزبور، همچون بس��یاری دیگر از اصول حاکم بر اس��ناد تجاری، 
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اس��تثنائاتی وارد است. قانون متحدالش��کل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن 
ایرادات را با استثنائاتی روبه رو می داند. 

الف( شرایط شکلی سند )نقض شکلی(
اگر س��ند ش��رایط تعیین ش��ده از س��وی قانون را دارا نباشد، هر کسی 
می تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوش��ته برات نیس��ت؛ بنابراین، اس��ناد 

تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرر در قانون تجارت باشد. 
ش��رایطی که به شکل و ظاهر س��ند مربوط می شود و عدم رعایت این 
ش��رایط س��ند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت 
تضامن��ی امضاکنندگان، اصل اس��تقالل امضاها و ع��دم توجه به ایرادات 
خ��ارج می س��ازد؛ مثال چنانچه در ب��رات نام محال علی��ه )برات گیر( ذکر 
نش��ده باش��د، با توجه ب��ه م��واد   )223( و )226( ق.ت.ا.)32(، مقررات 
مرب��وط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد ش��د؛ در این صورت، 
هر امضاکنن��ده ای می تواند در مقابل دارنده با حس��ن نیت یا حتی بدون 
حس��ن نیت ایراد کند یا اگر در انتقال س��ند، مقررات ظهرنویسی رعایت 
نشود، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات 
قانون��ی و امتیازات مربوط از س��وی ذی نفع، موکول ب��ه تنظیم و انتقال 
صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله 
اجرای س��ند؛ مانند واخواس��ت و اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی را 
انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می دهد 
و امضاکنندگان مذکور می توانند در مقابل دارنده، اعالم عدم مس��ئولیت 

کنند. 

ب( جعل
امضاکننده سند تجاری می تواند ادعا کند که امضای منتسب به او جعل 

شده و او این سند را امضا نکرده است. 

ج( حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری
اگر ثابت ش��ود که امضاکننده در زمان امضا، محجور )مجنون، س��فیه، 
صغیر و ورشکسته( بوده است، آن امضاکننده از دور خارج می شود و ایراد 

قابل استناد است.
اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان س��ایر ش��رایط اساسی صحت معامله 
پایه )مبنایی( در اسناد تجاری قابل استناد نیست، اما اگر امضاکننده سند 
تجاری حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور بوده یا حین صدور 

ظهرنویس��ی سند مزبور، فاقد قصد بوده یا سند مزبور برای پرداخت ثمن 
معامله نامش��روعی صادر یا ظهرنویسی ش��ده )جهت نامشروع( حتی در 
مقابل دارنده با حس��ن نیت نیز قابل اس��تناد است؛ زیرا در چنین مواردی 
اصوال ایراد راجع به خوِد تعهد براتی است و نه تعهد پایه و حتی می توان 
گفت در بسیاری از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به 
صادرکننده قابل استناد نیست و در موردی که برای تعهد براتی نامشروع 

است، اجرای آن برخالف نظم عمومی است. 
در قان��ون تجارت )از جمله مواد 230، 231 و 249( که مس��ئولیت )با 
عناوین مختلف( به عهده امضاکنندگان س��ند تجاری قرار گرفته اس��ت، 
مربوط به مواردی اس��ت که امضاهای معتبر و موجد تعهد باشد، بنابراین 
اگ��ر امضاکننده واجد اهلی��ت قانونی برای صدور، ظهرنویس��ی، قبولی و 
ضمانت نباش��د، می تواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کرده و به 
بطالن تعهد خود اس��تناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است )مثال به 
اجبار س��فته ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت کرده است( یا علت انجام 
دادن معامله، مش��روع و قانونی نبوده اس��ت )مثال در مقام پرداخت دین 
مرب��وط به قمار یا معامله ای ممنوع، به صدور و معامله س��ند اقدام کرده 

است(، می تواند در مقابل دارنده، طرح ایراد کند. 
البته همان گونه که گفته ش��د، اگر س��ند، مورد معامل��ه قرار گرفته و 
واجد امضاهای متعدد باشد، براساس اصل استقالل امضاها و حفظ حقوق 
اش��خاص ثالث، امضاهای معتبر مسئولیت ایجاد می کند و صاحبان آن در 
مقابل دارنده بدون سوءنیت، مسئول پرداخت بوده و نمی توانند به بطالن 
س��ند یا امضای غیر معتبر استناد کنند. بدیهی است اشخاصی که امضای 

آنها جعل شده باشد، می توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند. 
در مورد تزویر و الحاق خالف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده حدود 
آنچه رضایت داده اس��ت، مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین، تغییراتی که 
بعدها در س��ند ایجاد می ش��ود، به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی کند، 
همچنین هرگاه صادرکننده یک ش��رط اختیاری در برات گذاش��ته باشد 
که در این صورت، مس��ئولیت او حدود همان شرط خواهد بود و می تواند 

نسبت به ادعاهای دیگر ایراد کند. 

د( تهاتر دین ناشی از سند
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم 
می کند که در روابط ش��خصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم 
توجه ایرادات کنار گذاش��ته ش��ود. امنیتی که حق��وق برواتی برای برات 

برقرار کرده اس��ت، با قبول این فکر به خطر نمی افتد؛ بنابراین، برات گیر 
ب��ا وجود قبول برات می تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود ش��رایط 
قانونی به تهاتر دین ناش��ی از برات و طلب خود از دارنده متوس��ل شود و 

از پرداخت خودداری کند. 
اصوال باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهد و س��ایر اس��باب سقوط تعهد 
مذکور در قانون مدنی که از س��وی متعهد مطرح می ش��ود، قابل استماع 
بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی که برات بدون محل، از سوی 
برات گی��ر قبول ش��ده و صادرکننده پس از پرداخت وج��ه آن به دارنده، 
مجددا دارنده برات می شود، در این صورت، عدم وجود محل نزد برات گیر 
می توان��د رد مقابل صادرکننده مطرح ش��ود و نمی ت��وان به صرف قبولی 
برات از سوی برات گیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات 
کرد. البته اگر غیر  از صادرکننده، ش��خص دیگری دارنده سند باشد، ایراد 
برات گیر در مقابل دارنده، به ش��رط داشتن حسن نیت وی به اعتبار اصل 
اس��تقالل امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط ش��خصی خود با 

براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد. 

ه( سوءنیت دارنده سند تجاری
اصل عدم توجه به ایرادات و س��ایر حمایت ه��ای قانونی، زمانی اعمال 
می شود که دارنده سند دارای حسن نیت باشد. دارنده ای دارای حسن نیت 
است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین 
آن که به اعتبار س��ند و مالکیت آن لطمه وارد می س��ازد، آگاهی نداشته 
باش��د. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان 
امضاکنندگان مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات 
جعل شده و برات گیر اعالم قبولی کرده باشد، دارنده نمی تواند از برات گیر 
مطالبه وجه کند، زیرا احراز سوءنیت وی مبنی بر »دارا شدن غیر عادالنه« 
و به زیان برات گیر، قوی به نظر می رسد و برات گیر می تواند علیه او طرح 
ایراد کند. همچنین اس��ت در مواردی که رابطه حقوقی به موجب س��ند 
تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده و ایراد متعهد هم به دلیل اصل 
اس��تقالل و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حس��ن نیت پذیرفته نیست، 
اما در مقابل دارنده بدون حس��ن نیت )با سوءنیت( و آگاه از رابطه حقوقی 
میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته می ش��ود؛ مانن��د موردی که دارنده از 
عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته )که تعهد مذکور، علت صدور 
س��ند بوده اس��ت( آگاه بوده و س��ند را به زیان صادرکننده آن تحصیل 

کرده است. 
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قانون گذار چک را وس��یله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده تا در 
معامالت خصوصا دادوستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفا 
کند از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه 

یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت »س��فیدامضا« اس��ت. این چک 
ک��ه با امضای صادر کننده تاس��یس و واگذار می ش��ود، ب��ه دلیل عدم قید 
مبل��غ در آن و احتماال عدم تکمیل دیگر مندرج��ات و فراهم بودن زمینه 
سوء اس��تفاده بیش��تر، نمی تواند منظور قانون گذار را تامین و عملی س��ازد. 
بنابرای��ن به موجب ماده 13 اصالحی قانون صدور چک 1355،  صدور چک 
س��فیدامضا ممنوع اعالم ش��ده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی 
قابل مجازات اس��ت. در این مقاله با توجه به اهمیت مس��ئله و ممنوعیت 
ص��دور این ن��وع چک و مجازات مربوط ب��ه آن و نیز ل��زوم ارائه تعریف و 
ش��ناخت دقیق تر چک سفیدامضا و تمییز و تفکیک آن از چک های مشابه، 
به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور 
قانونی چک بالمحل و س��فیدامضاء، چک س��فیدامضاء تعریف شده، سپس 

ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،  نتیجه بحث نیز ذکر شده است. 
مقدمه

در قانون صدور چک مصوب س��ال 1355 و قان��ون اصالح قانون مذکور 
مصوب سال 1372 از چک »سفیدامضاء« نام برده شده است. اکنون مطابق 
مقررات قانونی موجود، صدور چک سفیدامضاء همانند چک های تضمینی، 
وع��ده دار و مش��روط ممن��وع و صادر کننده آن تحت ش��رایط قانونی قابل 
تعقیب و مجازات است. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور 
چک 1372 چک سفیدامضاء کمتر مورد بحث و گفت وگوی حقوقدانان قرار 
گرفته اس��ت. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی 
ارائه ش��ده، اما به نظر می رس��د برای شناخت بهتر و دقیق تر آن به بررسی 
و تامل بیش��تری نیاز است. همچنین الزم اس��ت پیرامون ماهیت حقوقی 
چک س��فیدامضاء تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر 
چک ه��ا و از جمله چک ه��ای صرفا بدون تاریخ یا ب��دون درج نام ذی نفع 

مشخص شود. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است 
و اج��رای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون ش��ناخت دقیق موضوع 
و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله س��عی ش��ده، 
ضمن بیان س��یر تطور قانونی چک بالمحل و س��فیدامضاء تعریفی از چک 
س��فیدامضا  ارائه شود، س��پس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار 

گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر شود. 
الف – سیر تطور قانونی چک بالمحل و سفیدامضاء

مق��ررات مربوط ب��ه چک در قانون تج��ارت ایران ضمن م��واد 310 الی 
317 بیان ش��ده اس��ت. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بالمحل، 
س��فیدامضای وعده دار و. . . اش��اره نش��ده، لیکن اول بار در قانون مجازات 
عمومی مصوب 1304/10/23، ماده )238( صدور چک بالمحل از مصادیق 
کالهبرداری ش��ناخته ش��د. در تاریخ 1312/5/8، ماده )238(مکرر قانون 
 مج��ازات عمومی ب��ه تصویب قانون گذار رس��ید که به موج��ب بند اول آن 
»هر کس بدون داش��تن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به 
ج��زای نقدی معادل عش��ر وجه چک محکوم می ش��ود و اگر کمتر از مبلغ 
چک باش��د، جزای نقدی به نس��بت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ 
خواهد ش��د و در هر ص��ورت میزان جزای نقدی نبای��د کمتر از 200 هزار 
ریال باش��د« همچنین ب��ه موجب بند )ب( ماده مذک��ور »هر کس از روی 
س��وءنیت بدون محل یا بیش��تر از محلی که دارد چک صادر کند یا پس از 
صادر کردن چک تمام یا قس��متی از وجه��ی را که به اعتبار آن چک صادر 
کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از شش 
ماه تا دو س��ال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر 
و از ربع آن کمتر باش��د محکوم خواهد ش��د«. چنان که مالحظه می ش��ود 
این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داش��ته اس��ت: بند )الف( ناظر 
ب��ه اصدار چک ب��دون محل در حالت عادی بوده اما در بند )ب( اش��اره به 
س��وءنیت صادر کننده کرده اس��ت. از این زمان صدور چ��ک بدون محل یا 
کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به 
موجب یک الیحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی 

س��رانجام در تاریخ 1337/12/16 الیحه قانونی درباره چک بی محل شامل 
14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلس��ین وقت رس��ید. این قانون با گذشت 
زمان عدم کارایی خود را نش��ان داد و در سال 1344 لغو شد. در خردادماه 
آن س��ال قانون صدور چک که مش��تمل بر 19 ماده بود، به تصویب رسید. 
خصوصی��ات این قانون عبارت بود از اینک��ه: اوال، جنبه عمومی جرم صدور 
چک بالمحل از بین رفت و ش��اکی خصوصی در صورت شکایت می توانست 
صادر کننده چک بالمحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در 
هر مرحله از مراحل دعوی،  موجب موقوفی تعقیب متهم می شود. همچنین 
در صورتی که صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب 
متوقف می ش��د. چون قانون یاد ش��ده نیز از کارای��ی الزم برخوردار نبود و 
نتوانس��ت از حج��م پرونده های مربوط بکاهد، قان��ون جدید صدور چک در 
تاریخ 1355/4/16 تصویب و جایگزین آن قانون ش��د. در قوانین مربوط به 
چک، قبل از س��ال 1355 مقرراتی درباره چک سفیدامضاء دیده نمی شود، 
اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیرالذکر، صادر کننده چک در موارد 
زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتی که ثابت شود چک، سفیدامضاء 
داده ش��ده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی 
ش��ده باشد )چک مشروط( 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک 
بابت تضمین معامله یا تعهدی اس��ت. )چک تضمینی( 4- هرگاه بدون قید 
در متن چک ثابت ش��ود که وصول آن به تحقق شرطی منوط بوده یا چک 
بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتی که ثابت شود چک 
بدون تاریخ صادرش��ده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در 
متن چک باش��د. به این ترتیب عنوان چک »سفیدامضاء« همراه با عناوین 
چک های مش��روط، تضمین��ی، بدون تاریخ و وع��ده دار صراحتا مورد توجه 
قانون گذار قرار گرفت، لیکن جنبه کیفری از آنها س��لب ش��د. فقدان جنبه 
جزائی چک های موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان 
و متخلفان فراهم نمود و س��ندی که باید به عنوان ابزار جایگزین پول مورد 
اس��تفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذی نفع از وصول مبلغ ش��ود، وسیله 

کالهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. 

چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن)بخش نخست(
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اهواز- خبرنگار فرصـت امروز- با توجه به 
اهمیت و حساسیت سیستم تغذیه DC در پایداری 
نیروگاه، با مشارکت موثر گروه های فنی و تعمیرات 
کارگاه سد و نیروگاه مسجد سلیمان، پروژه خرید، 
نص��ب و راه اندازی یک مجموع��ه باتری 2000 
آمپر س��اعت )تعداد 114 عدد باتری اسیدی صبا 

باتری( مربوط به فاز اول نیروگاه با موفقیت انجام 
شد. سرپرست سد و نیروگاه مسجدسلیمان اظهار 
کرد: انجام این پروژه ضمن حمایت از تولید ملی، 
قابلیت اطمینان سیستم های کنترل و حفاظت 

نیروگاه را بهبود می بخشد. صالحی از نکات قابل 
توجه در انجام این پروژه را استفاده از مقاومت های 
جرثقیل های سقفی نیروگاه )30کیلووات ( جهت 
دشارژ باتری ها در فرآیند شارژ اولیه و بکارگیری 

شارژرهای بهینه سازی شده با عملکرد بسیار عالی 
در راه اندازی مجموعه باتریهای اسیدی بر شمرد. 
وی هزینه انجام این پروژه را مبلغ 2میلیارد و 300 
میلیون ریال اعالم کرد که برای فاز اول پروژه بهینه 

س��ازی سیستم تغذیه DC نیروگاه به کار گرفته 
شده است . صالحی گفت: عملیات این پروژه، در 
پنج مرحله برنامه ریزی شده است و برای تکمیل 
آن در نظ��ر داریم با اس��تفاده از تولیدات داخلی، 
مجموعه دوم باتری های اس��یدی، طی شش ماه 

دوم سال تعویض شوند. 

پروژه راه اندازی باتری های 2000 آمپر ساعت در نیروگاه مسجدسلیمان

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- 
چهار پ��روژه عمرانی و خدماتی کانتینري به 
ارزش 275 میلیارد ریال، با حضور مدیرعامل 
و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 
در منطقه ویژه اقتصادی قش��م در پسکرانه 
سازمان منطقه آزاد قشم در مجتمع بندری 
و ویژه اقتصادی شهید رجایی به بهره برداری 
رس��ید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و 

امور بین الملل س��ازمان منطقه آزاد قش��م، 
مدیر پس��کرانه س��ازمان منطقه آزاد قش��م 
 در مجتمع بندری ش��هید رجای��ی گفت: با 
بهره ب��رداری از پ��روژه های پن��ج هکتاری 
شرکت خلیج پژم، پایانه پنج هکتاری شرکت 
عمران سازه کاشیگری، 10 هکتاری شرکت 

خط نقره ای قشم و پایانه چهار و نیم هکتاری 
شرکت مروارید فروغ پارس پایا قشم، زمینه 
اشتغال 201 نفر به طور مستقیم و 402 نفر 
نیز به طور غیرمس��تقیم فراهم ش��ده است.

عبدالعلی پوراش��رف بیان ک��رد: مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م و هیات همراه، 

ضمن بررس��ی پروژه های این س��ازمان در 
منطق��ه وی��ژه اقتصادی درمجتم��ع بندری 
ش��هید رجایی، از پروژه های س��ه هکتاری 
ش��رکت باختر بار جنوب که دو هکتار آن با 
سرمایه گذاری 40 میلیارد ریال و اشتغالزایی 
45 نفر آم��اده به��ره برداری اس��ت، دیدن 

کردند و از نزدیک با مس��ائل و مشکالت این 
 سایت آشنا ش��دند. وی اظهار داشت: سایت 
خلیج فارس )دو هکتاری سوخت( با سرمایه گذاری 
230 میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغال 
53 نفر نیز از جمله پروژه های دیگر سازمان 
منطقه آزاد قشم است که در حال ساخت در 
این مجتمع می باشد که افزون بر 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

بهره برداری از 4 پروژه سازمان منطقه آزاد قشم در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

خرم آبـاد- خبرنـگار فرصـت امروز- 
سرپرست بیمه رازی  استان لرستان در افتتاحیه 
سرپرستي بیمه رازي لرستان که در سالن شهید 
آویني خرم آباد برگزار شد،گفت: در اهمیت بیمه 
در دنی��ای کنونی جای تردیدی نیس��ت واین 
جایگاه از چن��ان اهمیتی برخوردار اس��ت که 
توسعه آن توس��عه یافتگی جوامع مدرن است. 
محمد بهرامی افزود:تناسب بین بیمه و گسترش 
آن با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و 
سیاسی همراه است .وی با اشاره به اینکه دنیای 

کنونی دنیای صنعتی می باشد تصریح کرد :با 
وجود ح��وادث و اتفاقات موج��ود تصور کردن 
دنیا بدون در نظر داشتن بیمه امری غیر محال 
می باش��د .بهرامی اظهار کرد: امری که در بیمه 
می توان مهم تلقی کرد اعتماد سازی بین بیمه 
گر و بیمه شده می باشد که در این راستا تقویت 
بخ��ش خصوصی از جایگاه وی��ژه ای برخوردار 

می باشد که مسئله رضایت و سرعت در اقتصاد 
خصوص��ی معنا پیدا می کند. وی با بیان اینکه 
سرمایه اصلی بیمه رازی اعتماد سازی بین مردم 
اس��ت افزود :با س��رعت عمل در پرداخت بیمه 
ای و رس��یدگی به خواس��ته های مردم  چشم 
انداز خوبی را پی��ش رو داریم .مدیرعامل بیمه 
رازي ای��ران گفت: ضریب نف��وذ بیمه در ایران 

2درصد است که اس��تاندارد میانگین کشوري 
حدود 7 درصد اس��ت. یون��س مظلومي اظهار 
داش��ت: تولید حق بیمه کش��ور ما رتبه 45 تا 
50 جهان را دارد در حالي که در کش��ور ژاپن 
66 درصد از کل حق بیمه را بیمه عمر تشکیل 
مي دهد که این در کشور ما سهم بسیار ناچیزي 
است. مدیرعامل شرکت بیمه رازي با بیان این 

ک��ه روزانه در کش��ور 55 نفر جان خ��ود را در 
حوادث رانندگي از دست مي دهد، عنوان کرد: 
بیمه رازي 8 میلیارد تومان هزینه بیمه دریافت 
کرده اس��ت که باید ح��دود 12 میلیارد تومان 
هزینه خس��ارت پرداخت کن��د. وي بیان کرد: 
از س��هم بیمه دریافت ش��ده 10 درصد وزارت 
بهداش��ت، پنج درصد صندوق تأمین خسارت 
بدني، حدود 10درصد س��هم نیروي انتظامي و 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که از کل 

سهم بیمه کسر مي شود. 

اراک- خبرنـگار فرصـت امـروز- مدیر 
 عامل ش��رکت مخاب��رات اس��تان مرک��زی از 
راه اندازی اینترنت نس��ل س��وم3G همراه اول 
در اس��تان مرکزی خبر داد.بر پایه این گزارش 
مهندس مشیدی ، مدیر عامل شرکت مخابرات 
استان مرکزی اظهارداشت: با تالش کارشناسان 
شرکت مخابرات استان مرکزی و توسعه و نصب 

تجهیزات فنی ، بهره برداری از اینترنت پرسرعت 
همراه اول که شامل نسل سوم 3G این خدمت 
جدید می باشد، در استان مرکزی آغاز شد.مدیر 
عامل ش��رکت مخابرات اس��تان مرکزی گفت: 
عملیات فنی این طرح از سال گذشته شروع شد 

و با جایگزینی و ارتقای س��وئیچ همراه استان و 
  BTS همچنین تأسیس و توسعه 169 ایستگاه
تلفن همراه و ارتقاء دیگر تجهیزات فنی مربوطه 
در سطح استان  ،درحال حاضر، عالوه بر اراک در 
ش��هرهای ساوه ، دلیجان  خمین و محالت این 

سرویس فعال می باشد و در آینده نزدیک سایر 
نقاط اس��تان نیز مجهز به این خدمت خواهند 
ش��د.مهندس مش��یدی افزود : این ش��رکت با 
اختصاص برند خالقیت و نوآوری به نام خود در 
س��ال گذش��ته ، همواره در ارایه خدمات جدید 

مخابراتی برای اولین بار در کشور پیشرو بوده و 
این از افتخارات  شرکت مخابرات استان مرکزی 
می باش��د.مدیر عامل ش��رکت مخابرات استان 
مرکزی خاطر نشان ساخت: اینترنت نسل سوم  
)3G( همراه اول با نام تجاری نوترینو ش��ناخته 
می شود که نسبت به نسل پیشین 2G مزایای 

بی شماری دارد.

در مراسم افتتاحیه سرپرستی  بیمه رازی استان لرستان مطرح شد :

اعتماد سازی بین مردم ،سرمایه اصلی بیمه رازی 

شرکت مخابرات استان مرکزی پیشرو در ارائه نسل جدید اینترنت پرسرعت

تبریز- خبرنگار فرصت امروز- پروژه خط انتقال 
آب ش��رب مجتمع شیرین کند در شهرستان ملکان به 
به��ره برداری رس��ید. در آئین افتتاح ای��ن پروژه که با 
حضور امام جمعه شهرس��تان، فرماندار، نماینده مردم 
در مجلس ش��ورای اسالمی، بخشداران، روسای ادارات 
شهرستان و جمع کثیری از اهالی برگزار شد.مدیر آبفار 
شهرستان ملکان در تشریح این پروژه گفت :این پروژه 

تجلی کاملی از همدلی و همزبانی مردم و دولت اس��ت 
چرا که در اجرای آن همه مسئولین شهرستان و مردم 
روستاهای ش��یرین کند، لطف آباد و قره گل همیاری 
نموده و دست به دست هم دادند تا عملیات لوله گذاری 
در کوت��اه ترین زمان ممکن انجام ش��ود.معروفی آذر، 

در مورد تاریخچه آب ش��رب این روس��تاها، افزود: آب 
ش��رب این روستاها در سال 73 از طریق چاهی تامین 
می شد که به مرور بدلیل افزایش جمعیت، کارشناسان 
به فکر یافتن محل تامین جدیدی افتادند و تنها گزینه 
مناس��ب خط انتق��ال زرینه رود ب��ود.وی ادامه داد: در 

اوایل س��ال 93 لوله های خط انتق��ال قدیمی به خط 
انتقال زرینه رود وصل ش��د ولی به دلیل فرسوده بودن 
لوله ها و عدم تحمل فش��ار خط زرینه پیوس��ته دچار 
ترکیدگی و قطعی آب در روس��تاهای مجتمع می شد 
لذا لزوم تعویض خط انتقال هم ضروری بنظر می رسد 
و این امر مهم در اواخر س��ال 93 آغاز و در س��ه ماهه 
اول سال 94 به طور کامل اجرا و به بهره برداری رسید

خط انتقال آب شرب مجتمع شیرین کند ملکان به بهره برداری رسید

کرمانشـاه- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پایگاه اطالع رس��اني ش��رکت بهره برداري نفت و گاز غرب 
به دلیل اش��کال در فایر تیوپ ریبویلر نمک زدایي منطقه عملیاتي نفت ش��هر و احتمال بروز آتش س��وزي هاي 
گس��ترده و همچنین حساس��یت باالي آن در تولید نفت نمکي از چاههاي ای��ن منطقه ، ریبویلر )H-500( این 
منطقه پس از چند روز تالش شبانه روزي با همکاري همکاران عملیاتي، بازرسي فني و فرآورش تعمیر و بهسازي 
ش��د.مهندس ناصري پور مدیر عامل ش��رکت با اعالم این خبر گفت: پروژه تعمیر و بهسازي این نوع از دستگاهها 
به جهت افزایش بازدهي با اس��تفاده از توان ش��رکت هاي داخلي نیز در دستور کار قرار دارد که در آینده نزدیک 
انج��ام خواه��د گرفت.مدیر عامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز غرب در ادامه اظهار داش��ت: با توجه به کارایي 
باالي ریبویلر ها در واحدهاي نمک زدایي)Desal ting-Plant( نیاز است که جهت افزایش کیفي نفت تولیدي 
تعمیرات این تجهیزات در اولویت قرار گیرد که البته با این تعمیرات رس��یدن به تولید تکلیفي س��ال 94 در واحد 

بهره برداري نفت شهر محقق گردید و انشاهلل این تولید تداوم خواهد داشت.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرس��تان بندرگز از اجرای عملیات تعویض5,5 کیلومتر 
ش��بکه آب فرسوده در روستاهای شهرس��تان بندرگز  خبر داد.به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روس��تایی استان گلس��تان ، عبدالحسین نجاتی مدیر امور آبفار شهرس��تان بندرگز گفت :به علت 
فرسودگی شبکه های آبرسانی در روستاهای این شهرستان و جهت جلوگیری از هدر رفت آب این مدیریت اقدام 
به اجرای تعویض شبکه های فرسوده آب در روستاهای ابراهیم آباد و گزغربی نموده است. وی تصریح کرد جهت 
انجام این عملیات مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار نیاز می باشد.وی  افزود:  با انجام این عملیات تعداد 

867 مشترک در این روستاها از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می گردند.

ریبویلر H-500 نمک زدایي منطقه عملیاتي نفت شهر تعمیر و بهسازي شد

آغاز عملیات اجرایی تعویض شبکه توزیع آب فرسوده در روستاهای بندرگز

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- معاون فني مهندس��ي ش��رکت تولید و بهره برداري سد و نیروگاه دز گفت: 
طبق اولویت هاي مشخص شده و گزارش نواقص مهم، واحد شماره 3 نیروگاه دز به عنوان اولین واحد نیروگاهي 
 از س��یزدهم ش��هریور تحت تعمیر و بازرسي س��الیانه قرار گرفته اس��ت که این عملیات در بازه زماني 18 روزه 
برنامه ریزي و انجام مي شود."جاس��م تیموري" در ادامه از بازرس��ي سایر واحدها با توجه به اولویت هاي در نظر 
گرفته ش��ده خبر داد.اورهال س��الیانه واحدهای نیروگاهی به منظور بازرس��ي کلي، رفع نواقص مهم و باالبردن 
ضریب آمادگي آنها براي تولید انرژي یک امر ضروري و مهم اس��ت که هر س��اله با برنامه ریزي دقیق و مدون 
و زمان بندي مناس��ب پس از اخذ مجوزهاي الزم از دیس��پاچینگ ملي و هماهنگي واحدهاي مختلف شرکت از 
اواخر شهریور آغاز و تا اواخر سال به طول مي انجامد.نیروگاه دز به عنوان یکي از نخستین نیروگاه هاي برقابي 
س��اخته ش��ده در کشور، داراي هش��ت واحد توربین ژنراتور 65 مگاواتي با ظرفیت تولید 520 مگاوات است که 

بیش از نیم قرن در تولید انرژي و پایداري شبکه نقش مهمي ایفا مي کند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  بمنظور افزایش سطح سبز منطقه ،اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان 
آزادش��هر اقدام به خرید نهال مثمره ازانواع س��یب ،گالبی،به،گیالس،آلبالو مجاری،آلوشابلون،گردو به تعداد بالغ بر 50 
هزار اصله نهال جهت توزیع بین کش��اورزان وکش��ت دراراضی شیب دار مستثنیات واقع درحوزه پروژه ترسیب کربن 
روس��تاهای تیل آباد،خوش ییالق، کاش��یدار، وامنان، نراب و سیب چال نمود که در سطحی بالغ بر 140 هکتار کشت 
گردید.مهندس حسین سلطانعلی  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر هدف از اجرای پروژه را 
بهبود وضعیت اقتصادی واجتماعی ومعیشت آبخیزنشینان افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک و کمک 
به کاهش گازهای گلخانه ای جلو گیری از حرکت روان آب و کمک به تغذیه سفره های آبهای زیر زمینی اعالم نموده اند.

تعمیرات سالیانه واحدهاي نیروگاه دز آغاز شد

نهال کاری در سطح 140 هکتار از اراضی شیبدار و مستثنیات حوزه منابع طبیعی آزادشهر

رشت- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
ش��هرک ه��ای صنعتی اس��تان گیالن گفت : ش��هرک 
 صنعتی س��فیدرود رش��ت ظرفیت ه��ای فراوانی برای 
راه ان��دازی صنایع مادر و صنایع کوچک دارد. طهمورث 
الهوتی اشکوری با اش��اره به آماده سازی بخش وسیعی 
از زمین ش��هرک صنعتی سفیدرورد رشت برای استقرار 
صنایع گفت: با توجه به جانمایی و تخصیص 700 هکتار 
 زمین در جاده جیرده رش��ت، این عرصه به عنوان س��ند 
چش��م انداز اس��تقرار واحدهای صنعتی برای 20 تا 25 
س��ال آینده در نظر گرفته شده است.مدیرعامل شرکت 

ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن  خاطر نشان کرد: 
علیرغم هزینه کرد از محل منابع ملی برای تأمین و انجام 
عملیات آماده س��ازی زیرس��اخت های صنعتی و تغییر 
ساختار و کاربری این عرصه به منظور استقرار واحدهای 
صنعتی، برخی نهادها برای بازپس گرفتن بخش بزرگی 
از این عرصه و تغییرکاربری مجدد برای امور کش��اورزی 
اقدام نمودند.وی با قدردانی از تالش اس��تاندار محترم و 
نمایندگان محترم استان به خصوص مهندس جعفرزاده 

نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای 
اسالمی در پیگیری تخصیص 700 هکتار از زمین شهرک 
صنعتی سفیدرود رشت به امر تولید و صنعت گفت: این 
شهرک بزرگترین مجموعه صنعتی شمال کشور است و 
ظرفیت های فراوانی برای راه اندازی صنایع مادر و صنایع 
کوچک دارد. الهوتی در ادامه تصریح کرد: در استان320 
هزار هکتار عرصه ش��الیزاری و زراعی وجود دارد این در 
حالی است که عرصه های صنعتی موجود در شهرک ها 

و نواحی صنعتی گیالن 1700 هکتار می باشد که  از این 
میزان 30 درصد از آن نیز به تأسیسات و فضای عمومی 
داخل ش��هرک ه��ا اختصاص یافته اس��ت.رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن  لزوم 
حفظ محیط زیس��ت در استان را الزمه  توسعه دانست و 
تصریح کرد: با توجه به این امر مهم، از سوی دیگر گیالن 
باید واجد حداقل های الزم برای اس��تقرار صنایع باشد تا 
عالوه بر تضمین تولید و اش��تغال برای استان و  نیل به 
موفقیت های صنعتی مباحث زیس��ت محیطی و حفظ 

منابع طبیعی استان را نیز مدیریت کند. 

شهرک صنعتی سفیدرود رشت بزرگترین مجموعه صنعتی شمال کشور است
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