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نطنز،3 هزار سال تاریخ

از قدیـم بـه هـر آنچـه بی رقیب و 
تک بـوده تحفه می گفته انـد، البته 
ایـن واژه بـه تدریج شـکلی طنز و 
کنایه آمیـز بـه خـود گرفـت و هر 
وقت الزم بوده بر شـدت این وجه 
طنزآمیـز تاکید شـود، از پسـوند 

نطنز استفاده شده است. 

در نطنز تعداد قابل قبولی از رستوران ها 
و مراکز اقامتی وجود دارد که غذاهای 
رسـمی ایرانـی نظیـر انـواع کباب، 
خورشـت ها و... را سـرو می کنند.  در 
نطنز تعداد قابل قبولی از رستوران ها 
و مراکز اقامتی وجود دارد که غذاهای 

رسمی ایرانی نظیر انواع کباب...

کجا چی  بخریم؟

کجا چی بخوریم؟
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قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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فص��ل هفتم از کاوش های باستان شناس��ی در ارگ 
ش��هر تاریخ��ی بلقی��س منجر ب��ه کش��ف صحنی با 
رواق ه��ای پیرامونی، ی��ک ورودی آجر فرش مزین به 
گچبری، سیستم آبرس��انی، حیاط مرکزی و آب انبار 

شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردش��گری، احم��د نی��ک گفتار سرپرس��ت هیأت 
هفتمین کاوش در ش��هر تاریخی بلقیس اسفراین این 
مطلب را در جلسه گزارش به همکار که در پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردش��گری برگزار شد مطرح کرد. 
فصل هفتم کاوش های باستان شناسی در شهر تاریخی 
بلقیس اس��فراین در دو بخش محدوده شارس��تان با 
تاکید ب��ر تپه منار باهدف مش��خص ک��ردن کاربری 

وتکمی��ل فضا های کاوش ش��ده در فصول گذش��ته و 
دیگری در بخش داخل ارگ با هدف شناخت و آگاهی 
از س��اختار معماری داخلی ارگ و فضاهای مس��کونی 

موجود در آن صورت گرفت. 
وی از مهم تری��ن کش��فیات شارس��تان در بخ��ش 
مع��روف ب��ه تپه منار ب��ه صحنی بزرگ ب��ا رواق های 
پیرامون��ی با یک ورودی آجر فرش که ایوان آن مزین 
به گچبری های از نوع برهشته بوده اشاره کرد و گفت:  
این گچبری در نوع خود از بی نظیرترین گچبری های 
دوران اس��امی در دوره ایلخانان به ش��مار می رود. از 
کش��فیات دیگر در تپه من��ار می توان ب��ه ادامه تاالر 
س��توندار )شبستان مس��جد( و یک سیستم آبرسانی 
)قنات( اش��اره کرد. از مهم ترین کش��فیات در داخل 

ارگ می ت��وان به ی��ک حیاط مرکزی اش��اره کرد که 
تمام درگاهی های منازل مس��کونی که در فصل ششم 

به دست آمد به این فضا منتهی می شود. 
ب��ه گفته او، در این حیاط یک سیس��تم آبرس��انی 
ش��امل یک آب انبار با دیواری از جنس ش��فته آهک 
کشف شد که سطح دیوار مزین به اندود ساروج و کف 

آن آجر فرش است. 
ش��هر  در  کاوش  هفتمی��ن  هی��أت  سرپرس��ت 
تاریخی بلقیس اس��فراین افزود: ای��ن آب انبار عاوه 
برمنب��ع تامین آب س��اکنین با توجه ب��ه قرارگرفتن 
در مس��یر جه��ت وزش ب��اد و درگاهی ه��ا من��ازل 
 می توانس��ته به عنوان خنک کنن��ده منازل هم کاربری 

داشته باشد. 

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه فصل اول کاوش در ش��هر 
بلقیس گمانه زنی به منظور تعیین حریم شهر تاریخی 
بلقیس بود تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ مجموعه شهر 
بلقیس به عن��وان پایگاه میراث فرهنگی مصوب ش��د 
و فص��ل دوم کاوش و گمانه زنی های باس��تانی نیز در 
همین سال در بخش ارگ و اطراف آن به انجام رسید. 
کاوش فصل س��وم باستان شناختی در شهر بلقیس با 
هدف ش��ناخت فضاها و کارکرد بناها در محدوده تپه 
من��ار و بخش هایی که فعالیت ه��ای ژئومغناطیس در 
آن انجام ش��ده بود صورت گرفت. کاوش فصل چهارم 
باستان شناختی در شهر بلقیس با دو هدف عمده پی 
کاوی دیوار شارس��تان و ش��ناخت فضاها در محدوده 

ارگ بلقیس و شارستان به انجام رسید. 

نخس��تین هواپیمای فول چارتر گردشگری با ۳4 مسافر آلمانی یکشنبه 
گذشته به ایران وارد  شد. 

در حالی که س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری کش��ورمان به تازگی 
تفاهم نامه ای را با سه ش��رکت اتریشی برای برقراری خط قطار گردشگری 
ای��ران اتری��ش به امضا رس��انده و ورود گردش��گران خارجی ب��ا قطارهای 
چارتری ب��ه ایران رو به فزونی رفته، اکنون نوب��ت آمدن هواپیماهای فول 

چارتر گردشگری به ایران شده است. 
۳4 گردش��گر آلمانی که از زمره اقشار مرفه این کشور به شمار می آیند، 
  White Airways 22 ش��هریورماه با هواپیمایی که به ش��رکت پرتغالی

تعلق دارد به ایران سفر کردند. 

عباس پیرمرادیان که به همراه »علی س��یما« راهنمای این گروه است به 
خبرنگار گردش��گری ایسنا درباره این رخداد که آن را در تاریخ گردشگری 
ایران بی س��ابقه می داند، گفت: ۱7 زن و ۱7 مرد مس��افران این هواپیمای 
فول چارتر گردشگری هستند که برای چهار روز به صورت VIP  در ایران 

سفر  کردند. 
وی افزود: مبدا پرواز هواپیمای فول چارتر گردش��گران آلمانی، سمرقند 
ازبکستان بوده و نخستین توقف اش در ایران، شهر مشهد بود. مسافران این 
هواپیما در مدت زمان حضور خود در مش��هد، حرم امام رضا )ع( را دیده و 

سپس با همان هواپیما راهی اصفهان  شدند. 
او با بیان اینکه بیش��ترین تمرکز مس��افران این هواپیما در شهر اصفهان 

ب��ود، افزود: آنها دو روز در اصفهان توقف و به گش��ت و دیدار آثار تاریخی 
این شهر پرداختند. یقینا تمرکز زمانی آنها بر اصفهان نشان دهنده اهمیت 
این ش��هر در نظر گردش��گران خارجی اس��ت، چرا که گروهی با این سطح 
بیشترین زمان سفرش را در ایران روی اصفهان گذاشته است. این راهنمای 
آلمانی زبان ادامه داد: مقصد بعدی این هواپیمای گردش��گری، شهر شیراز 
بود که مس��افران آلمانِی آن به قصِد دیدن تخت جمش��ید و همچنین باغ 
دلگش��ا وارد این شهر  ش��دند. به گفته پیرمرادیان، در این سفر چهار روزه، 
دست کم ۳0 نفر ش��امل راهنمای تور، راننده و همراهی کنندگان برخی از 
این گردشگران، به طور مستقیم درگیر این تور هوایی بوده که این جمعیت 

غیر از عوامل رستوران ها، هتل ها و آژانس ایرانی است. 

صحنی بزرگ در شهر تاریخی بلقیس کشف شد

پرواز پولدارهای آلمانی  در آسمان ایران
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به آنها که اهل سفرند توصیه می کنیم تا هوا سرد نشده است، سفر به نطنز را 
از دست ندهند که اگر غفلت کنند باید صبر کنند تا گرمای سال آینده. نه آنکه 
نشود سفر کرد؛ می شود، فقط سرما گاه چنان شدید می شود که امکان ماندن در 
فضای بیرون از خانه و بازدید از این شهر تاریخی را از بین می ّبرد. برای رسیدن 
به نطنز باید از کاش��ان رد ش��وید و به س��مت اصفهان ادامه مسیر دهید؛ جاده 
نطنز از مسیر اصلی جدا می شود و تا پای کوه های کرکس می رود. کوه کرکس، 
بخشی از نیمه شمالی رشته کوه های مرکزی ایران و حاصل گدازه هایی است که 
از راه شکاف های موجود در سطح زمین به بیرون راه یافته اند. قله های کوهستان 
کرکس به علت ارتفاع زیاد تقریبا نیمی از سال پوشیده از برف بوده و منبع اصلی 
چشمه های متعددی است که در دامنه های این کوهستان جریان دارند.  براساس 
گزارش های سازمان حفاظت محیط زیست ایران، هم اکنون کل و بز، قوچ و میش 
وحش��ی، گراز، گرگ و پایکا در منطقه کرکس زندگی می کنند و منطقه شکار 

ممنوع کرکس از بهترین مناطق حفاظت شده ایران به شمار می رود. 

نطنز در کوهپایه کوه کرکس واقع شده، شهری تاریخی در استان اصفهان که 
نام قدیم آن »بلیده« بوده است. 

سرو کهنسال نطنز
یکی از شناخته شده ترین اجزای شهری در نطنز درختان سالخورده آن است؛ 
در یکی از محله های شهر به نام کوی رهن، چنار قدیمی نشسته است که امروز 
به عنوان یک جاذبه شناخته می شود. قدمت این درخت تنومند طبق گفته اهالی 
قدیمی محل به زمان امام حسن عسگری)ع( می رسد. قطر تنه درخت درقسمت 
پایین حدود 6متر است و ارتفاع آن به حدود ۳0 متر می رسد. شهر هنوز شکل 
قدیمی خود را حفظ کرده است و پر از کوچه باغ است. آب در این شهر فراوان 
اس��ت و اگر تصورتان از یک ش��هر کویری شهری خشک و بی آب است در سفر 
به نطنز به اش��تباه تان پ��ی  خواهید برد؛ از هر کوچه و خیاب��ان نهری پر از آب 

روان است. 

مسجد جامع نطنز
از مهم ترین دیدنی های شهر مسجد جامع نطنز است. مسجد جمعه یا مسجد 
جامع نطنز مجموعه ای از چندین بناست که این بناها در دوران الجایتو خدابنده 
و پس��رش ابوس��عید بهادرخان در طول چندین سال ساخته شده است. از نقاط 
دیدنی مس��جد، کانال قنات آبی اس��ت که با چند پله از صحن مس��جد به آن 
می رس��ید. ساختمان مسجد، از آجر و مات س��اخته شده و با آهک پوشیده و 
تزیین شده  است. تعدادی کتیبه و سنگ نبشته سال ساخت مسجد، تاریخ های 

مرمت و سازندگان و مرمتگران و حامیان مالی آن را معرفی می کند. 

آتشکده نطنز
در همان نزدیکی مسجد جامع، آتشکده باستانی نطنز در میان باغی باصفا قرار 
گرفته که دیدنش خالی از لطف نیس��ت. همان طور که توقع دارید این آتشکده 
هم بنایی از عهد ساسانی است و از جمله بناهای نادری است که به شکل زمان 

 نطنز
3 هزار سال تاریخ
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س��اختش باقی مانده است. این س��اختمان 2 متری چهارستون از هفت ستون 
اولیه خود را حفظ کرده، همچنین یک اتاق از چهار اتاق آن هم بجا مانده و بقیه 
فروریخته  است. دو تاقچه نیز از چهار تاقچه ای که سطح مربع بنا را به تاق فوقانی 

گنبد متصل می کند هنوز باقی است. 

گنبد باز 
در هرکجای نطنز که بایس��تید »گنبد باز« به نحوی در معرض دید شما قرار 
می گیرد. گفته می شود این گنبد به دستور شاه عباس ساخته شده است. جریان 
ساخت آن به این ترتیب بوده است که شاه عباس تمرینات جنگی و شکارهای 
خود را در دشت های بین نطنز و اردستان انجام می داده و یک بازشکاری به نام 
»باز لوند« در این ش��کارگاه ها وجود داشته است که مورد توجه شاه عباس قرار 
داش��ته، این باز در جنگ با یک عقاب زخمی ش��ده و پس از چند روز می میرد، 
ش��اه که این موجود دوست داش��تنی را از دست رفته می بیند در محلی که باز 

صید عقاب شده بوده گنبد باز را در سال ۱00۱ بنا می نهد. 

 بقعه شیخ عبدالصمد 
دیدن بقعه ش��یخ عبدالصم��د نطنزی را هم نباید از دس��ت داد، چرا که این 

س��اختمان تقریبا همزمان با مس��جد جامع و در سال 707هجری ساخته شده  
است. 

در راهرو مش��ترک ما بین مسجد و مقبره شیخ عبدالصمد سردر مخصوصی 
برای خانقاه س��اخته شده که کتیبه آجری آن به خط ثلث برجسته باقی مانده 
اس��ت.  گفتنی است قسمتی از باالی محراب آرامگاه شیخ عبدالصمد هم اکنون 
در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می شود. قسمت هایی از این محراب در 

اواخر قرن گذشته به سرقت رفته بود. 
در س��فر به این ش��هر زیبا و تاریخی، بازدید از تعدادی بنای مذهبی را حتما 
در برنامه تان بگنجانید، این اماکن فارغ از اهمیت مذهبی ش��ان دارای داستان ها 
و فضاهای منحصر به فردی هس��تند که آنه��ا را برای هر بازدیدکننده ای جذاب 
می کند، تعدادی از این بقعه ها در روستاهای اطراف نطنز هستند: امامزاده عبداهلل 
در داخل شهر، امامزاده رقیه خاتون درمحله قلیاق، شاهزاده سلیمان در روستای 
بیدهند، امامزاده احمد بن زین العابدین در روستای خفر، امامزاده سلطان حسین 
در روستای ابیازن و امامزاده میر احمد که در میان افراد محلی به سادات معروف 

است و در روستای جاریان قرار دارد. 
در س��ال های اخیر امام��زاده آقا علی عباس هم در میان مردم ش��هر و حتی 
ش��هرهای اطراف دارای جایگاه ویژه ای ش��ده اس��ت به طوری که هر ساله مردم 

زیادی برای زیارت به این مکان سفر می کنند و نذورات شان را تقدیم این امامزاده 
می کنند که بنا به روایات در واقع نس��بتی با خانواده پیامبر ندارد، بلکه یکی از 
یاران امام رضا)ع( بوده است که به دست مامون عباسی کشته شده است. بقعه 
می رس��ید و سیدواقف در روستای افوش��ته از دیگر امامزاده های معروف اطراف 
نطنز است و دلیل اهمیت آنها این است که تعداد زیادی از مردم نطنز که سید 
هستند از فرزندان این دو سید هستند، به نحوی که نام خانوادگی واقفی از جمله 

فامیلی های بسیار رایج در نطنز و اطراف آن است. 

قلعه طرق 
قلعه اش��کانی طرق، عمارت خشتی بزرگی است که از دوران قاجار تا به حال 
غیر مسکونی مانده اس��ت و به همین دلیل به عنوان مهریه و جهیزیه در تملک 

زنان قرار گرفته است. 
این قلعه خش��تی که در بلندی روس��تا قرار دارد مجموعه ای سه طبقه است: 
طبقه میانی  اول مخصوص نگهداری دام است، طبقه به عنوان انبار کاه و یونجه 

مورد استفاده قرار می گیرد و طبقه فوقانی مسکونی بوده است. 
در ب��االی قلعه، اتاقک های دیده بان��ی قرار دارد، زیر قلعه هم تونل هایی وجود 

دارد که در مواقع خطر مخفیگاه اهالی روستا بوده است. 
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کجا چی بخریم؟کجا چی بخوریم؟کجا چطور بریم؟

میان تهران و اصفهان

نطنز تقریبا در میانه راه تهران به اصفهان در امتداد کوه های 
کرکس قرار دارد. پس از عبور از کاشان خروجی از جاده اصلی 
منشعب می ش��ود که با طی حدود یک ساعت شما را به نطنز 
می رس��اند. در طول مسیر اماکن پذیرایی بین راهی با امکانات 

قابل قبولی برای مسافران وجود دارد. 
در ش��هر اقامتگاه های قابل قبولی برای مسافران وجود دارد. 
هتل ش��اهین در خیابان امام خمینی و هتل سرابان در خیابان 

سرابان از جمله آنها هستند. 
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آش های کویری نطنز

در نطنز تع��داد قابل قبولی از رس��توران ها و مراکز اقامتی وجود 
دارد که غذاهای رس��می ایرانی نظیر انواع کباب، خورش��ت ها و... را 

سرو می کنند. 
 در نطن��ز تعداد قابل قبولی از رس��توران ها و مراکز اقامتی وجود 
دارد که غذاهای رس��می ایرانی نظیر انواع کباب، خورش��ت ها و... را 

سرو می کنند. 
در روس��تاهای اط��راف هم انواع و اقس��ام آش ه��ای محلی تهیه 
می ش��ود، از معروف تری��ن آنها می توان به آش ی��ا کاچی ذرت، آش 
حریصه، ش��وید آش، آش حلیم جو، آش گارس و س��ماق، دونجه و 

آش ترش اشاره کرد. 
بعد از صرف غذا هم همیشه می توانید میوه های مرغوب و لذیذ یا 

خشکبار درجه یک نطنز را میل کنید. 

تحفه نطتز

از قدیم به هر آنچه بی رقیب و تک بوده تحفه می گفته اند، البته این واژه به تدریج 
شکلی طنز و کنایه آمیز به خود گرفت و هر وقت الزم بوده بر شدت این وجه طنزآمیز 
تاکید ش��ود، از پسوند نطنز اس��تفاده شده اس��ت. در مورد اینکه تحفه واقعی نطنز 
چیست روایات زیاد است، گروهی معتقدند نوعی محصول خشکبار است که متشکل 
از میوه ای به نام الگ )از خانواده هلو است که بسیار شیرین است و فقط در آبادی های 
نطنز به دست می آید( است که به آن خاکه قند، مغزگردو، گرد دارچین و هل اضافه 
می کنن��د و در اصطاح محلی به آن جوز قند می گویند. جوزقند امروز نه به ش��کل 
خانگی و سنتی بلکه عمدتا به شکل صنعتی در مغازه های خشکبارفروشی نطنز قابل 
تهیه اس��ت. اما آنچه اکثر مردم بر آن توافق دارند این اس��ت که تحفه نطنز چیزی 
نیست جز گابی خوش طعم و رنگ نطنز که در تعداد کم اما با کیفیت فوق العاده در 
این شهر کشت می شود. عطر و طعم گابی نطنز حقیقتا منحصر به فرد است و عجیب 
نیس��ت اگر منظور از تحفه نطنز همین میوه باشد. اگر در فصل مناسبی به این شهر 
سفر کنید می توانید از باغ ها و میوه فروشی های شهر آن را تهیه کنید. انار بادرود هم 
از دیگر محصوالت نطنز است که در کنار گردوی مرغوب آن از سوغات شهر به شمار 
می روند. ظروف چینی که به روش دستی تهیه می شوند از دیگر سوغاتی هستند که 
در قالب صنایع دس��تی شهر به فروش می رس��ند. قالی نطنز هم از زمره قالی های با 

کیفیت ایران است که در روستاهای نطنز بافته می شود.



6 www.forsatnet.irسفروگردشگری

قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

۱۸,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع اول(

20,500تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع د وم(

26,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع سوم(

۳0,000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع چهارم(

27,۳60اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(

۳4,۸00اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع د وم(

۳5,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

۳6,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(

4۱,۸00اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(

42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(

۳2,000ارومیههمد انهمد ان-ارومیه)نوع اول(

۱6,000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع اول(

2۳,000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع د وم(

26,500اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع سوم(

۱۱,500کرجهمد انهمد ان-کرج)نوع اول(

۱۸,000کرجهمد انهمد ان-کرج )نوع د وم(

۱9,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(

25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع د وم(

۳6,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(

5۱,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع د وم(

۱0,000زنجانهمد انهمد ان-زنجان)نوع اول(

9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(

۱۳,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع د وم(

۱6,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(

26,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع اول(

۳6,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع د وم(

46,000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع سوم(

۱6,500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع اول(

2۸,500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع د وم(

۳7,200شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع اول(

50,000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع د وم(

50,400شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع سوم(

60,000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع چهارم(

4۸,000بند رعباسهمد انهمد ان-بند رعباس)نوع اول(

27,500یزد همد انهمد ان-یزد )نوع اول(

24,000قمتبریزتبریز-قم)نوع اول(

۳۳,000قمتبریزتبریز-قم)نوع د وم(

20,000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع اول(

20,200سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع د وم(

2۸,000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع سوم(

24,000کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

قیمت نوزاد  قیمت خرد سال قیمت بزرگسال مقصد مبد ا

۱۳9,70072,۳500بند رعباسآباد ان

۱۱9,40000تهرانآباد ان

96,20050,6000شیرازآباد ان

۱9۳,70099,۳500مشهد آباد ان

97,۳0000تهرانارد بیل

۱64,000۸4,5000مشهد ارد بیل

۱۱۱,0005۸,0000تهرانارومیه

۱95,۸0000مشهد ارومیه

95,۱0000آباد اناصفهان

97,۳005۱,۱500اهوازاصفهان

۱۳7,50000بند رعباساصفهان

95,۱0000بند رماهشهراصفهان

96,20050,6000بوشهراصفهان

۱29,۱0000تبریزاصفهان

95,۱0050,050۱4,0۱0تهراناصفهان

96,20050,600۱4,۱20جماصفهان

۱46,00075,5000زاهد اناصفهان

97,۳005۱,۱500شیرازاصفهان

۱29,۱0067,0500رشتاهواز

۱۳4,40069,7000ساریاهواز

96,20050,6000شیرازاهواز

۱۳0,۱0067,550۱7,5۱0عسلویهاهواز

۱۸۳,۱0094,0500مشهد اهواز

۱۳6,50070,7500کیشاهواز

۱۳9,70072,۳500آباد انبند ر عباس

۱۳7,5007۱,2500اصفهانبند ر عباس

۱4۱,۸007۳,400۱۸,6۸0اهوازبند ر عباس

22۱,۳00۱۱۳,۱500تبریزبند ر عباس

۱7۸,9009۱,9500تهرانبند ر عباس

9۳,00049,0000چابهاربند ر عباس

۱۸۸,40096,7000رشتبند ر عباس

207,500۱06,2500ساریبند ر عباس

97,۳005۱,۱50۱4,2۳0شیرازبند ر عباس

۱70,40000مشهد بند ر عباس

95,۱0050,0500کیشبند ر عباس

۱0۳,60000یزد بند ر عباس

96,20050,6000اصفهانبوشهر

۱۳7,50000تهرانبوشهر

96,20050,6000شیرازبوشهر

۱79,90092,45022,490مشهد بوشهر

000اصفهانتبریز

۱46,00075,500۱9,۱00اهوازتبریز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

575,000پرد یسمشهد تهران

۳0۸,000صبا )تند رو-اتوبوسی(مشهد تهران

۱۸6,000د رجه 2 اتوبوسیمشهد تهران

64۳7,500تخته لوکس مهتابمشهد تهران

209,000معمولی صند لیمشهد تهران

276,500کوپه ای مبله سفیرمشهد تهران

2۳6,500اتوبوسی د رجه یک سفیرمشهد تهران

۱9۸,000اتوبوسیمشهد 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

72۱,000غزال بنیاد  *)V.I.P(مشهد تهران

640,000نورمشهد تهران

590,000غزال وانیاریلمشهد تهران

62,000د و اتوبوسیاراکتهران

6۱6۳,500تخته لوکس مهتاباراکتهران

۱02,000معمولی صند لیازناتهران

79,500د و اتوبوسیازناتهران

6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران

24,000معمولی صند لیاسامشهرتهران

245,000شش تخته لوکساصفهانتهران

6۳04,000تخته لوکس مهتاباقلید تهران

۱65,000اتوبوسی تهویه د اراند یمشکتهران

629۸,500تخته لوکس مهتاباند یمشکتهران

405,500پلور سبزاند یمشکتهران

۱69,000د و اتوبوسیاهوازتهران

6۳56,500تخته لوکس مهتاباهوازتهران

495,000پلور سبزاهوازتهران

۳56,500لوکس 6 نفریاهوازتهران

220,000اتوبوسی تهویه د اراهوازتهران

2۱۱,000معمولی صند لیاهوازتهران

277,000لوکس شش نفریبافقتهران

۳۸2,500غزال وانیاریلبافقتهران

۳۸2,500غزال بنیاد بافقتهران

۳۳0,000لوکس 6 نفرهبجستانتهران

۳۸9,500لوکس 6 نفریبمتهران

7۱6,000غزال بنیاد بند ر عباستهران

47۱,000لوکس شش نفریبند ر عباستهران

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

حقوقوتجارت

2

8

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- رئیس 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
اسـتان اردبیل گفـت: تقویت صادرات 

با نـگاه تولید محصوالت بـا دید تجاری سـازی و افزایش 
درآمـد برای جامعه از قبل صادرات آن امکان پذیر اسـت. 
سید حامد عاملی در نشست فعاالن اقتصادی و تجاری در 
اردبیـل اظهار کرد: اگر صادرات در جامعه ما به عنوان یک 
ارزش تلقـی شـود و همه به دید تکریـم و اعتالی جایگاه 

نظام اسالمی در سایه صادرات...

از  یکـي  مي دانیـم  کـه  طـور  همـان 
ابتدایي تریـن حقـوق هـر فـردي حق 
آزادي وي اسـت. شاید بتوان گفت بعد 
از حق حیـات، حیـات آزادي از جمله 
مهم ترین جنبه هاي حقوق بشر و الزمه 

آن است، بنابراین در تمام کشورها حق آزادي اشخاص در 
قانون اساسـي با تضمین هاي معتبـري تحت حمایت قرار 
گرفته اسـت. اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت دارد، 

»هیچ کس را نمي توان...

آزادي و قرار وثيقه

 تقویت صادرات
 با نگاه تجاری سازی توليد

امکان پذیر است

7

استمهال در چه 
مواردي مورد پذیرش 
دادگاه واقع مي شود؟

Wed. 16 SEP 2015 - 1436 چهارشنبه -25شهریور 1394 - 2 ذی الحجه
 سـال د وم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 323



دادس��تان کل کش��ور گفت: از اقتضائات ویژه دادگس��تری استان تهران 
نظارت در کنار اعتماد است. معنای استقال قاضی در فهم و اقدام مستقل 
است، اما گاهی تأخیر و تعلل، تعجیل بی مورد، بی دقتی و عدم دلدادگی به 

امر قضا باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد. 
حجت االس��ام و المسلمین رئیس��ی در دومین روز اردوی کاری، زیارتی 
و فرهنگی ش��ورای معاونان دادگس��تری کل استان تهران اظهار کرد: قضا و 
قضاوت از نظر معصومین  )ع( از ش��ئون والیت و فقاهت است و همان گونه 
که در مورد فقاهت می گوییم فقیه کسی است که فقه در جان او جای دارد، 
در مورد قضا و قضاوت نیز بر همین منوال قاضی باید با ظرفیت قلبی و شرح 
صدر و فهم شجاعانه همراه باشد، علم صائب و عمل صالح و تصمیم متناسب 
در زمان مناسب، الزمه کار مدیران دادگستری استان تهران به عنوان عاصمه 

حکومت اسامی است. 
وی افزود: از اقتضائات ویژه دادگس��تری اس��تان ته��ران نظارت در کنار 
اعتماد است. معنای استقال قاضی در فهم و اقدام مستقل است، اما گاهی 
تأخی��ر و تعل��ل، تعجیل بی مورد، بی دقتی و ع��دم دلدادگی به امر قضا باید 
م��ورد کنترل و نظارت قرار گیرد. نکته دیگر موضوع س��امت در دس��تگاه 
قضایی به خصوص در تهران اس��ت. برخوردهای اخیر در دادگستری تهران 
با متخلفین اعم از همکاران، وکا و. . . نش��انگر آس��یب جدی است که باید 

فکری به حال آن کرد. 
دادس��تان کل کش��ور بیان کرد: تمام ساز و کارها و افراد مرتبط با پرونده 
باید تحت نظارت قرار گیرند، س��اختار و ساز و کار باید طوری طراحی شود 
که عمًا افراد مفس��د نتوانند فعالیتی داش��ته باش��ند، حتی تأخیر و اطاله 
دادرسی که مذموم است بر رسیدگی توام با فساد ترجیح دارد. یکی دیگر از 
آس��یب ها رودرباید در نظارت ها یا پیگیری امور است که از بیم بی احترامی 
تلقی ش��دن آن، اموری پیگیری نمی ش��ود یا نظارت آنط��ور که باید انجام 
نمی ش��ود. در ادامه، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری 
اردوی زیارتی، فرهنگی و کاری معاونان دادگستری استان تهران در مشهد 
مقدس گفت: حضور در مشهد مقدس و بارگاه امام هشتم  )ع( باید برای ما 

س��وغات معنویت، نشاط کاری و تقویت مدیریت جهادی را به همراه داشته 
باش��د. وی با اش��اره به لزوم برنامه ریزی و تقس��یم کار و ظایف بین اعضای 
شورای معاونان اظهار کرد: حجم و اهمیت کارهای دادگستری استان ایجاب 
می کن��د که عاوه بر بازنگری در ش��رح وظایف و ام��ور محوله به هر یک از 
معاونت ها براساس یک کار و بررسی دقیق وظایف بین معاونت های مختلف 

تقس��یم ش��وند تا تصمیم گیری، نظارت و پاس��خگویی در کلیه حوزه های 
دادگستری با رعایت اصول حرفه ای مدیریت انجام و هر یک از معاونت ها با 
ارائ��ه گزارش نوبه ای از حوزه فعالیت های خویش س��ایر اعضاء را از اقدامات 
انجام ش��ده مطلع کنند و برای بهبود امور از نظرات مش��ورتی سایر مدیران 

بهره مند شوند. 
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کلیه داوطلبان ثبت ن��ام در آزمون تصدی منصب قضا در 
صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می توانند تا دوم 
مهر با مراجعه به س��ایت سازمان س��نجش کشور نسبت به 

ثبت نام در آزمون اقدام کنند. 
کلیه داوطلبان ثبت ن��ام در آزمون تصدی منصب قضا در 
صورت داش��تن ش��رایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند  
»الف« و  »ب« اطاعیه آزمون تصدی منصب قضا می توانند 
نس��بت به تهیه مدارک خواس��ته شده براس��اس بند  »ج« 
اقدام و لغایت 02/ 07/ ۱۳94 با مراجعه به س��ایت سازمان 
س��نجش کشور به نشانی www. sanjesh. org نسبت به 
ثبت ن��ام در آزمون اقدام کنند و در پایان ثبت نام به هر یک 

از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد. 
داوطلبان الزم اس��ت تا پایان کلی��ه مراحل آزمون این کد 

را ن��زد خود نگه��داری کنند. ضمناً یادآور می ش��ود ثبت نام 
منحصراً به صورت الکترونیکی اس��ت و داوطلبان الزم اس��ت 
از طریق س��ایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون 
اقدام کنند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول است 
و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند. 
آزمون به صورت دو مرحله ای  )تستی و تشریحی( است و 
تاریخ برگزاری آزمون تس��تی مورخ 0۸/0۸/ ۱۳94 و تاریخ 
برگ��زاری آزمون تش��ریحی م��ورخ 04/ ۱0/ ۱۳94 خواهد 
 ب��ود. داوطلب��ان متقاضی ش��رکت در آزمون بای��د از تاریخ

06/ 0۸/ ۱۳94 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش 
کش��ور نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام 
کنند. همچنین س��اعت و محل برگزاری آزمون روی کارت 

شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد. 

دادس��تان انتظامی قضات گفت: قضات س��الم و 
کارآمد مهم ترین سرمایه دستگاه  قضایی هستند و 
با استفاده از همه ظرفیت ها و ابزارهای قانونی از این 

سرمایه حمایت می کنیم. 
آزاد در  والمس��لمین موح��دی  حجت االس��ام 
همایش مسئوالن، دادس��تان ها و قضات حوزه های 
قضایی اس��تان مازندران با بیان اینکه قضات عادل 
و دانش��مند هرگز رضایت خداوند را با چیز دیگری 
معامله نمی کنند، خاطرنش��ان کرد: اصل بر اعتماد 
و صحت عمل قضات اس��ت و م��ا در اعمال نظارت 
ش��جاعت و اس��تقال قاضی را مخدوش نخواهیم 
ک��رد و از هرگونه افراط و تفری��ط در این خصوص 

جلوگیری خواهیم کرد. 
وی تأکی��د کرد: دس��تگاه قضای��ی حامی قضات 
ش��جاع، پاکدامن، باوجدان، مستقل و عدالت پیشه 
اس��ت و در عین حال نیز با اقدامات یا تصمیمات و 
آرای خاف شرع و قانون و عدم رعایت شئون قضایی 
که موجب مخدوش ش��دن اعتماد مردم به دستگاه 
قضایی می ش��ود، برخورد قانونی و ب��دون اغماض 

خواهد کرد. دادس��تان انتظامی قضات گفت: برای 
دسترس��ی مردم به مراجع نظارتی، نمایندگی های 
خود را در مرکز استان ها تقویت کنیم. در این راستا 
از رؤسای دادگستری کل استان ها خواستیم هیأت 
نظارت و بازرس��ی موضوع ماده 2۸ نحوه بازرسی و 
نظارت و ارزشیابی عملکرد قضات را جدی تر بگیرند، 
البت��ه معاونت نظارت و ارزش��یابی در این خصوص 
پیگیر خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان نیز 
در این مراسم با بیان اینکه در بحث حفظ و حراست 
از جایگاه قضا و قضاوت تأکید بر اقدامات پیشگیرانه 
اس��ت افزود: جایگاه قضات بس��یار حس��اس است 
و نبای��د از این جایگاه غفلت کرد. حجت االس��ام 
والمس��لمین محمدعلی تقوی فرد افزود: قضاوت از 
ش��ئون والیت اس��ت و قاضی در ذهن مردم دارای 
جایگاه ویژه ای بوده و مردم از قاضی انتظار برقراری 
عدالت را دارند که این موضوع مس��ئولیت و وظیفه 
قضات را س��خت تر و بیش��تر می کند؛ بنابراین یک 
قاضی در خانواده و اجتماع باید الگوی مناسبی برای 

سایر اقشار جامعه باشد. 

3  www.forsatnet.ir حقوقوتجارت
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در مورد چک س��فیدامضا  تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی 
ارائه ش��ده است که به بعضی از آنها اش��اره می شود: چک سفیدامضا چکی 
اس��ت که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی 
بتواند هر زمان که اراده می کند، س��ایر مندرج��ات آن را تکمیل کند و آن 

را به بانک بدهد
 2. چک س��فیدامضا،  چکی است که فقط صاحب چک آن را امضا کرده، 
ب��دون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل کند و تکمیل آن برعهده دارنده 
چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل 

علیه ارائه دهد. 
۳. چک سفیدامضا چکی است که فاقد مبلغ است. 

4. چک سفیدامضا، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده، از این چک 
اغلب زمانی اس��تفاده می ش��ود که دین به طور کامل و درست معین نیست 
و ب��ه ذی نفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل کند. با این حال، ذی نفع ممکن 
اس��ت مبلغ باالیی را با نوشتن مثا فان دالر )مبلغ( روی چک، بر دیگری 

تحمیل نماید. 
5. چک سفیدامضا چکی است امضا شده که به شخصی جهت نوشتن هر 

مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 
6. چک س��فیدامضا، چکی است که پر نش��ده است. چکی است که فقط 
دارای امضا بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. 
چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. 
7. ب��ا عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی اس��تفاده 
می ش��ود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیق تری از چک س��فیدامضا به دس��ت 
دهی��م باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باش��د خواه تاریخ 
صدور و ذی نفع آن مش��خص ش��ده یا نشده باش��د. این تعریف را می توان 
چنین توجیه کرد: ش��رایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور 
چک و فرم های چاپی چک باید در ورقه آن درج ش��ود عبارتست از: امضای 
صادرکننده، تاریخ و محل صدور،  تعیین ذی نفع یا حامل،  مبلغ،  بانک محال 
علیه، شماره حس��اب جاری صاحب حساب، نام و نام خانوادگی او. در حال 
حاضر، معموال نام، نام خانوادگی صاحب حس��اب در چک درج نمی ش��ود و 

تنها به درج ش��ماره حس��اب جاری او اکتفا می شود. همچنین محل صدور 
نوش��ته نمی ش��ود و چنین فرض می ش��ود که محل صدور و محل پرداخت 

محل واحد است. 
۸. ن��ام بانک محال علیه به وس��یله همان بانک ارائه کننده دس��ته چک با 

استفاده از مهر در قسمت باالی ورقه چک درج می شود. 
بنابراین با امضای چک توس��ط صادر کننده که ش��رط اساسی تاسیس و 
صدور س��ند و قبول تعهد او محسوب می شود، سه شرط دیگر باقی می ماند 

که صورت های زیر در مورد آنها قابل تصور است:
۱. اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده 
باشد، نمی توان آن را چک سفیدامضا دانست، بلکه باید چک را بدون تاریخ 
به حس��اب آورد، همان گونه که قانون گذار در م��اده )۱2(قانون صدور چک 
مصوب س��ال ۱۳55،  این نوع چک را از چک س��فیدامضا تفکیک کرده و در 
بند جداگانه ای ذکر کرده بود. 2. اینکه مندرجات برگه چک کامل باش��د و 
تنها نام ذی نفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند 
چنین چکی را باید س��فیدامضا به حساب آورد، لیکن این عقیده صحیح به 
نظر نمی رس��د و باید آن چک را در وجه حامل تلقی کرد. زیرا اوال، مطابق 
م��اده )۳۱2(قانون تجارت،  چک ممکن اس��ت در وجه ش��خص معین یا به 
حواله کرد ش��خص معین یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با 
رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذی نفع آن مشخص نباشد 
چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود 
می توان��د عنوان »در وجه حامل« بر آن صادق باش��د، مگر اینکه ذی نفع از 
اختیاری که قانونا و عرفا به  دست آورده است نام شخص معینی را به عنوان 
ذی نفع در آن قید کند. ثانیا،  اداره حقوقی دادگس��تری طی نظریه ش��ماره 
7/۱797 مورخ 7۱/4/۱0 در پاسخ به این سوال که آیا در چک هایی که فقط 
نام خانوادگی ذی نفع در آن نوشته شده،  قابل پرداخت به آنها است یا خیر؟ 
و آیا چک های مزبور به صرف امضا در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال 
و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهارنظر کرده است: »اینکه صادر کننده 
چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق 
او صادر شده قید کند، الزام قانونی ندارد، بلکه برعهده بانک است که هنگام 

پرداخ��ت مش��خصات دارنده را قید کند و اصل هم بر این اس��ت که همان 
دارنده، مالک چک اس��ت مگر آنکه خافش ثابت شود...« ثالثا، مطابق ماده 
)5( قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذی نفع، در وجه حامل تلقی 
می شود. ۳. حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته 
نشده باشد در این صورت است که باید چنین چکی را سفیدامضا به حساب 
آورد. زیرا صرف نظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطاق نیس��ت، 
 مهم ترین موضوع سند که عبارت از مبلغ آن )دستور پرداخت مبلغی معین( 
است به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی 
میان طرفین درج کند و این قدر مشترکی است که در همه تعریف ها وجود 
دارد. بنابراین اطاق عنوان س��فیدامضا به چک، زمانی درست و موجه است 
که آن چک حداقل از نظر مبلغ س��فید باش��د و صادر کننده تعیین و درج 
مبل��غ را مطابق قرارداد فیمابی��ن در اختیار ذی نفع قرار داده باش��د. البته 
ممکن اس��ت چک صادره تنه��ا واجد امضای صادر کننده و از لحاظ س��ایر 
مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفیدامضا  محسوب 
می ش��ود. زیرا شرط تحقق عنوان س��فیدامضا عدم درج مبلغ ذکر شده که 
در این صورت چنین ش��رطی وجود دارد، هر چن��د دیگر مندرجات )به جز 
امضا صادر کننده( تکمیل نشده باشد. این چک را نمی توان بدون تاریخ یا در 
وجه حامل دانس��ت، زیرا هر چند تاریخ صدور و ذی نفع آن مشخص نشده 
اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند، 
چکی اس��ت که س��ایر مندرجات آن کامل باش��د، لیکن حسب مورد تاریخ 
صدور یا ذی نفع آن مشخص نشده باشد، حال آنکه در چک مورد بحث درج 
مبلغ نیز که از مهم ترین شرایط به حساب می آید، مشخص نشده و این امر 
اس��ت که موجب تحقق عنوان س��فیدامضا  در چک می شود. در واقع چنین 
موضوع مهمی س��بب می ش��ود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه 
حامل بدانیم، آن را س��فیدامضا تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل 
فاقد مبلغ باشد سفیدامضا محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذی نفع 
در آن درج ش��ده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده ۱۳ قانون صدور 
چک خواهد بود و همان گونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر 

در ماده مذکور قابل تعقیب است. 

چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن)بخش  آخر(
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افشین غالمپور
همان طور که مي دانیم یکي از ابتدایي ترین حقوق هر فردي حق آزادي 

وي است. 
ش��اید بتوان گفت بع��د از حق حیات، حی��ات آزادي از جمله مهم ترین 
جنبه هاي حقوق بش��ر، بلکه الزمه آن اس��ت، بنابراین لذا در کلیه کشورها 
حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمین هاي معتبري تحت حمایت 

قرار گرفته است. 
اصل س��ي و دوم قانون اساس��ي صراحت دارد، »هیچ ک��س را نمي توان 
دس��تگیر کرد مگر به حکم و ترتیب��ي که قانون معین مي کند و در صورت 
بازداش��ت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بافاصل��ه کتبا به متهم اباغ و 
تفهیم ش��ود و حداکثر ظرف مدت 24 س��اعت پرونده مقدماتي به مراجع 
صالحه قضایي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف 
از این اصل، طبق قانون مجازات مي ش��ود. حال اگر در پرنده اي درخصوص 
اتهام انتس��ابي به متهمي قرار وثیقه صادر ش��ود و قاض��ي به رغم آمادگي 
تودیع وثیقه از جانب وي، از قبول آن امتناع کرده و متهم بازداش��ت شود، 

آیا این اقدام قاضي تخلف محسوب مي شود یا خیر؟ 
 در پاس��خ، ابتدا نظري به ماهیت قرار وثیقه مي اندازیم و سپس به سؤال 

یاد شده جواب خواهیم داد. 
در ماهی��ت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقي 
وج��ود دارد، بدین نحو که صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایي بوده و 
امري یک جانبه است که اراده متهم تأثیري در آن ندارد، درحالي که صدور 
قرار قبولي وثیقه، قراردادي است بین قاضي و وثیقه گذار که به موجب آن 
وثیقه گذار متعهد مي شود از تاریخ صدور قرار قبولي وثیقه خاتمه دادرسي 
و صدور و اجراي حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفري 
ب��دون عذر موجه حاضر نش��ود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط ش��ود، 
بنابرای��ن اقدام دوم )قرار قبولي وثیقه( ماهیتا عقدي اس��ت که بین قاضي 
و وثیقه گذار منعقد می ش��ود و همانطوري که وثیقه گذار متعهد مي شود و 
همانط��وري که وثیقه گ��ذار تعهد به حضور مته��م در مواقع احضار مراجع 
کیفري مي کند متقابا قاضي نیز مکلف است که تودیع وثیقه گذار را قبول 
و مته��م را آزاد کرده و از وي رفع توقیف کند، در غیر این صورت قاضي به 

استناد ماده 575 ق. م. اسامي مرتکب توقیف غیرقانوني شده و مستوجب 
و مس��تحق مجازات قانوني و انتظامي اس��ت. کمیته محترم ارشاد قضایي 
دادگس��تري استان آذربایجان غربي در قبال سؤال اینجانب مبني بر امتناع 
قاض��ي از قبول وثیقه به رغ��م آمادگي متهم به تودیع آن صراحتا اظهارنظر 
فرموده اند که با توجه به ماده 575 قانون مجازات اسامي قاضي نمي تواند 
پس از صدور قرار وثیقه و آمادگي متهم براي تودیع آن، از پذیرفتن وثیقه 
خودداري کند. در این صورت توقیف متهم غیرقانوني خواهد بود قاضي نیز 

مستوجب تعقیب کیفري و مجازات قانوني است. 
از آنجایي که در صورت توقیف متهم در حقیقت آزادي وي س��لب شده 
است. بنابراین به صورت قانونی حق تعقیب کیفري قاضي متخلف را خواهد 
داش��ت. حتي در کش��ورهایي که سیستم حقوقي پیش��رفته تري دارند در 
چنین مواردي متهم حق مطالبه خس��ارات مادي و معنوي ناشي از حبس 
غیرقانوني خود را خواهد داش��ت. )ماده 5 کنوانسیون اروپایي حقوق بشر(. 

البت��ه درخصوص مته��م قرار کفالت صادر مي کند ول��ي در صورت معرفي 
کفی��ل از جانب متهم به بهانه عدم احراز مائت کفیل از صدور قرار قبولي 
کفالت امتناع کرده و این امر منجر به بازداش��ت متهم و س��لب حق آزادي 
ایش��ان مي ش��ود که در این خصوص نی��ز همانطوري که گذش��ت توقیف 
متهم غیرقانوني محس��وب خواهد شد و متهم مي تواند به مراجع صالحه و 
دادس��راي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعام ش��کایت کند. امید 
است قضات محترم همانند قانونگذار پیش از این از دغدغه آزادي متهمان 
اس��تفاده نفرمایند، چراکه توقیف هر ش��خصي طبیعتا تالي فاسدهاي گاه 
جبران ناپذیري براي شخص محبوس در پي دارد که مهم ترین آنها تخریب 
ش��خصیت اجتماعي ایشان است، از هم گسیختگي زندگي اجتماعي فرد و 
تأثیرات س��وء رواني است که براي متهم در پي دارد. از طرف دیگر نباید از 
نظر دور داش��ت که در چنین مواردي معموال ش��خص در مظان اتهام قرار 
دارد و هنوز اتهام ایش��ان در مراجع قضایي قانوني اثبات نش��ده است و چه 
بس��ا متهم امروزي فردا به موجب رأي دادگاه از اتهام انتس��ابي تبرئه شود، 
بنابراین مدتي را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقي 
اس��ت که تضییع شده و شاید قابل جبران حداقل در سیستم فعلي قضایي 
ایران نباش��د، لذا شایسته اس��ت قضات محترم در چنین مواردي به محض 
آمادگ��ي متهم براي تودی��ع وثیقه، قرار قبول وثیقه ص��ادر و از متهم رفع 
بازداشت کنند. چه اگر متهم به موجب رأي قطعي دادگاه محکوم شناخته 

شود طبیعتا به مجازات قانوني خود خواهد رسید. 
ام��روزه افکار عمومي حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چنداني 
ندارد، زی��را ثروت و دارایي نباید در وضعیت قضایي بزهکاران مؤثر باش��د 
و اف��راد ثروتمند بتوانند در س��ایه دارایي خ��ود آزادي خود را تأمین کنند 
و متهم��ان بي بضاعت از آن محروم باش��ند. به همین مناس��بت در مراجع 
کیفري بعضي از کشورهاي پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمي شود. 
شایس��ته اس��ت قانونگذار با تصویب مقرراتي، صدور ق��رار قبولي وثیقه یا 
کفال��ت را در صورت آمادگي تودیع وثیق��ه از جانب متهم یا معرفي کفیل 
الزامي کرده و صراحتا س��از و کار خاصي ب��راي آن به منظور حفظ حقوق 
متهم پیش بیني کند تا باب هرگونه اجحاف احتمالي در حق متهم مسدود 

و حق آزادي ایشان پیش از این تحت حمایت قانوني قرار گیرد.

آزادي و قرار وثیقه
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محمد  حسین طارمي
یکي از ویژگي هاي سیس��تم د اد رس��ي ایران قابلیت 
تجد ید نظر بسیاري از آرای صاد ره د ر د اد گاه هاي بد وي 
اس��ت. از این رو د ر راستاي جلوگیري از خطاي قاضي 
و کاهش آرای اش��تباه و جلوگی��ري از اعمال غرض و 
بي عد الت��ي و براي د فاع از حق��وق متهم، به متهم این 
حق د اد ه ش��د ه است که چنان چه از راي د اد گاه راضي 

نبود ، از مرجع باالتر تقاضاي رسید گي مجد د  کند .
مقصود  از »آراء« چنانک��ه د ر ماد ه 2۳2 آ.د .ک آمد ه 
اس��ت، اعم از حک��م )راي د اد گاه( و قرار اس��ت. بد ین 
ترتی��ب م��اد ه مذکور نه تنها ش��امل اح��کام صاد ره د ر 
ماهیت موضوع رس��ید گي مي ش��ود ، بلکه ش��امل قرار 
بد وي و اظهارنظر د ر ماهیت د عوا نیز مي ش��ود . د ر این 
خصوص راي وحد ت رویه شماره 640 تاریخ 7۸/۸/۱۸، 
اص��ل را بر قابل اعتراض بود ن قرار هایي گذارد ه اس��ت 
ک��ه اصد ار آنها موجبات اضرار ب��ه حقوق اصحاب د عوا 
را فراهم مي س��ازد . د ر نتیجه ای��ن راي قرار اناطه قابل 
تجد ید نظر د انسته شد . بد ین سان، قرار از موارد  مذکور 

د ر ماد ه 26 آ.د .ک نیز ذکر شده است.
الف( قرار هاي قابل تجد ید  نظر

۱- قرار هاي د اد سرا:به موجب قانون احیاي د اد سرا ها 
قرار هاي د اد س��را د ر موارد ي قابل تجد ید  نظر د ر همان 
مرج��ع ی��ا د ر د اد گاه صالح��ه اس��ت. از آن جمله قرار 
بازد اش��ت موقت است که به موجب بند ح ماد ه سه این 
قانون متهم حق د ارد  به قرار بازد اش��ت صاد ره از سوي 
بازپرس د ر هر ماه یک مرتبه د رخواس��ت رفع بازد اشت 
و تجد ید نظر د ر قرار را از بازپرس بخواهد . از سوي د یگر 
به موجب بند  ط همین ماد ه چنانچه متهم به جرمي به 
علت صد ور قرار تامین د ر بازد اشت به سر ببرد  و پروند ه 
اتهام��ي او منج��ر تصمیم نهایي نش��د ه باش��د ، مرجع 

صاد رکنن��د ه قرار مکلف به فک ی��ا تخفیف قرار تامین 
متهم اس��ت. مگر آن که جهات قانوني یا علل موجهي 
براي بقای قرار تامین صاد ره وجود  د اش��ته باشد  که د ر 
این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقا مي شود . 
د ر ای��ن صورت مته��م حق د ارد  ب��ه د اد گاه عمومي یا 
انق��اب مح��ل ظ��رف ۱0 روز از تاریخ اباغ ش��کایت 
کند .البته د ر بند  ن ای��ن ماد ه نیز قرار هاي بازپرس که 
د اد س��تان با آنها موافق باشد ، د ر سه مورد  ظرف مد ت 
۱0 روز از تاری��خ اباغ، قابل اعت��راض و تجد ید نظر د ر 
د اد گاه صالح��ه بود ه و نظر د اد گاه که د ر جلس��ه اد اري 
خارج از نوبت و بد ون حضور د اد ستان به عمل مي آید ، 

قطعي خواهد  بود . موارد  مذکور عبارتند  از: 
۱- اعتراض به قرار هاي منع تعقیب و موقوفي تعقیب 

به تقاضاي شاکي خصوصي

2- اعت��راض ب��ه قرار هاي عد م صاحیت، بازد اش��ت 
موقت، تشد ید  تامین و تامین خواسته به تقاضاي متهم.

۳- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاکي خصوصي 
و د اد ستان.

ذکر این نکته ضروري اس��ت که اعت��راض به قرارها 
باع��ث توقف جری��ان تحقیقات و مان��ع از اجراي قرار 
نبود ه و کلیه اقد امات بازپرسي تا اخذ تصمیم د اد گاه به 
قوت خود  باقي خواهد  بود  و چنانچه نتیجه قرار صاد ره، 

آزاد ي متهم باشد ، فورا اجرا مي شود .

2- قرار ه��اي د اد گاه:نکت��ه اي ک��ه د ر م��ورد  قابلیت 
تجد ید نظ��ر د ر یک حک��م د اد گاه صالح بای��د  د ر نظر 
د اش��ت این است که نیازي نیست چنین حکمي، لزوما 
حکم محکومی��ت به یکي از این مجازات ها باش��د . د ر 

واقع چنان چه گفته ش��د ، عاوه ب��ر این که قرار صاد ره 
د ر د اد س��را مانند  قرار منع تعقیب و قرار موقوفي قابل 
تجد ید نظر اس��ت، د ر د اد گاه نیز آراي قابل تجد ید  نظر 
اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفي تعقیب 
اس��ت. مبناي این مطلب راي وحد ت رویه شماره 600 
به تاریخ 74/۸/4 اس��ت که بعد ها قانون گذار د ر تبصره 
ماد ه 2۳2 آ.د .ک د ر س��ال ۱۳۸7 بر ای��ن نکته تاکید  

ورزید .
ب( احکام قابل تجد ید  نظر

ماد ه 2۳2 ق.آ.د .ک. جد ید  احکام قابل تجد ید  نظر را 
احصاء کرد ه و سایر احکام را قطعي د انسته است. احکام 

قابل د رخواست تجد ید نظر عبارتند  از: 
۱- جرائمي که مجازات آنها اعد ام یا رجم است.

2- جرائم��ي ک��ه به موج��ب قانون مش��مول حد  یا 
قصاص نفس و اطراف است .

۳- ضبط ام��وال بیش از یک میلیون ریال و مصاد ره 
اموال.

4- جرائمي که حد اکثر مج��ازات قانوني آن بیش از 
س��ه ماه حبس یا ش��اق یا جزاي نقد ي بیش از 500 

هزار ریال باشد .
5- محکومیت هاي انفصال از خد مت.

د ر تم��ام م��وارد  فوق، م��اک تش��خیص آرای قابل 
تجد ید  نظ��ر، مجازات پیش بیني ش��د ه د ر قانون براي 
عمل متهم اس��ت نه مج��ازات مقرر د ر حک��م د اد گاه. 
بنابراین، اگ��ر مثا عملي به موجب قانون مس��توجب 
قصاص عضو باش��د  )بند  2( ، حتي اگر شاکي خصوصي 
از قص��اص صرف نظر کرد ه و د اد گاه نی��ز به این اعتبار 
و ب��ا رعایت تخفی��ف، حکم به ۳00 ه��زار ریال جزاي 
نقد ي بد ه��د ، حکم د اد گاه د ر ای��ن خصوص همچنان 

قابل تجد ید  نظر خواهي است.

آرای قابل تجد ید  نظر
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مواردي که قانونا اس��تمهال از دادگاه کاربرد دارد 
به شرح ذیل است:

ماده 220 - ادعاي جعلیت و دالیل آن به دس��تور 
دادگاه به طرف مقابل اباغ مي ش��ود. در صورتي که 
طرف به اس��تفاده باقي باش��د، موظف اس��ت ظرف 
۱0 روز از تاریخ اباغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل 

را به دفتر دادگاه تسلیم کند. 
مدی��ر دفتر پ��س از دریافت س��ند، آن را به نظر 
قاضي دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوري مهر وموم 

مي کند.
چنانچه در موعد مقرر صاحب س��ند از تسلیم آن 
به دفتر خودداري کند، س��ند از عداد دالیل او خارج 

خواهد شد.
تبص��ره - در مواردي که وکیل ی��ا نماینده قانوني 
دیگري در دادرس��ي مداخله داش��ته باشد، چنانچه 
دسترسي به اصل س��ند نداشته باشد حق استمهال 
دارد و دادگاه مهلت مناس��بي براي ارائه اصل س��ند 

به او مي دهد.
م��اده 2۳4 - هر ی��ک از اصحاب دع��وا مي توانند 
گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح کنند. چنانچه 
پس از صدور راي، براي دادگاه معلوم شود که قبل از 
اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه 
مخفي مانده و راي صادر هم مس��تند به آن گواهي 
بوده، مورد از موارد نقض مي باش��د و چنانچه جهات 
جرح بعد از صدور راي حادث ش��ده باش��د، موثر در 

اعتبار راي دادگاه نخواهد بود.
تبصره - در صورتي که طرف دعوا براي جرح گواه 
از دادگاه استمهال کند دادگاه حداکثر به مدت یک 

هفته مهلت خواهد داد
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي که از س��وي 
دادگاه تعیی��ن می ش��ود، فق��ط براي یکب��ار مجاز 
خواه��د ب��ود، مگر در صورت��ي که در اع��ام موعد 
س��هو یا خطایي شده باش��د یا متقاضي مهلت، ثابت 
کن��د که ع��دم انج��ام کار مورد درخواس��ت دادگاه 
 ب��ه علت وجود مانع��ي بوده که رف��ع آن در توان او 

نبوده است.
تبص��ره - مقررات مربوط به مواعد ش��امل تجدید 

جلسات دادرسي نیست.
ماده 45۱ - تجدید مهلت قانوني در مورد اعتراض 
به حکم غیابي و تجدیدنظر خواهي و فرجام خواهي و 
اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در موردي که قانون 

تصریح کرده باشد.
م��اده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي 
که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده 
فوق در صورتي مجاز اس��ت که در اعام موعد سهو 
یا خطایي ش��ده باش��د یا متقاضي مهلت ثابت کند 
ک��ه عدم اس��تفاده از موع��د قانوني ب��ه علت وجود 

 یک��ي از عذرهاي مذک��ور در م��اده ۳06 این قانون 
بوده است.

م��اده 45۳ - در ص��ورت قبول اس��تمهال، مهلت 
جدیدي متناسب با رفع عذر که درهر حال از مهلت 

قانوني بیشتر نباشد تعیین مي شود.

آیین دادرسي کیفري
ماده ۱77 - پس از ارجاع پرونده به ش��عبه دادگاه 
و ع��دم نیاز به تحقیق یا اقدام دیگر دادگاه به ش��رح 

زیر عمل می کند:
ال��ف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده یا عمل 
انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي 

برائت یا قرار منع تعقیب مي کند.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر 
باش��ند و درخواست مهلت نکنند یا دادگاه استمهال 
را موجه تشخیص ندهد و یا درخصوص حقوق الناس، 
مدعي، درخواس��ت ترک محاکمه را نکند با تشکیل 
جلس��ه رس��مي مبادرت به رس��یدگي و صدور راي 

مي کند.
ماده 292 آیین دادرس��ي کیف��ري مقرر مي دارد: 
چگونگي پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبي اس��ت 
ک��ه در قانون مجازات اس��امي و قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي پیش بیني شده است درصورتي 
که محکوم علی��ه نتواند در مدت مق��رر بپردازد و از 
دادگاه درخواس��ت استمهال و تقس��یط کند دادگاه 
ب��ه تقاض��اي او رس��یدگي ک��رده یا تعیی��ن مهلت 
 مناس��ب، براي پرداخت تقس��یطي، حک��م مقتضي 

صادر مي کند.

استمهال در چه مواردي مورد پذیرش دادگاه واقع مي شود؟
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اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 
گفت: تقویت صادرات با نگاه تولید محصوالت 
ب��ا دید تجاری س��ازی و افزای��ش درآمد برای 
جامع��ه از قبل صادرات آن امکان پذیر اس��ت. 
سید حامد عاملی در نشست فعاالن اقتصادی 
و تجاری در اردبیل اظهار کرد: اگر صادرات در 
جامعه ما به عنوان یک ارزش تلقی شود و همه 
به دید تکریم و اعتای جایگاه نظام اس��امی 
در سایه صادرات به این اصل نگاه کنند، قطعاً 
فرآیند و خروجی کار مثبت و س��ازنده است. 

وی تصریح ک��رد: حضور تولی��دات ایرانی در 
بازاره��ای بین الملل��ی دارای ضوابط و قوانین 
خاصی اس��ت که بای��د این مراح��ل به انجام 
رس��یده تا صادرات ش��کل بگیرد اما مسائلی 
همچون حضور رقبا، ریسک پذیری، عدم ثبات 
اقتصادی و دیگر نوسان های موجود بر رویکرد 
صادرات تأثیرگذار است.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اردبیل، ترویج صادرات 

را یک امر ارزش��ی و با اهمیت توصیف کرد و 
افزود: صادرات کاالی ایرانی به کشورهای هدف 
ارزش افزوده متناس��بی به اقتصاد وارد کرده و 
توانمندی های نوینی را به وجود می آورد که از 
منظر دیگر جایگاه کش��ور را در عرصه تولید و 
اشتغال باال می برد.عاملی، رقم محدود صادرات 
را از استان یادآور شد و گفت: در کنار افزایش 
ص��ادرات تا رقم ۱50 میلی��ون دالر آنچه که 

باید تولیدکنندگان ما به آن توجه کنند تولید 
محص��والت با ن��گاه صادرات مح��ور و تجارت 
بین المللی اس��ت که در این راس��تا آموزش ها 
و برنامه ریزی های انتقال تجربیات و یافته های 
علمی به انجام رسیده است.وی، رویکرد توسعه 
تجارت خارج��ی و الزامات پیش روی تجارت 
بین المللی را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: علم 
تجارت و آش��نایی به فن��ون و قوانین و آداب 

مذاکرات تجاری یک اصل است و یک بازرگان 
خبره باید این موارد را در دستور کار خود قرار 
داده و با تمامی قوانین حوزه تجارت در عرصه 

بین المللی آشنا شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل:

تقویت صادرات با نگاه تجاری سازی تولید امکان پذیر است

اصفهـان – بهروز راعی- مهندس س��عید 
مومنی مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان 
و مهندس حس��ین صادقیان مدیرعامل شرکت 
پخش ف��رآورده های نفتی منطق��ه اصفهان در 
نشستی مشترک در خصوص تقویت جایگاه های 

سوخت CNG و احداث جایگاه های جدید در 
شهرس��تان های نایین و خور و بیابانک به بحث 
و تب��ادل نظر پرداختند. این نشس��ت به منظور 
تامین زیرس��اخت های مورد نیاز گازرس��انی به 
شهرهای فاقد گاز شهرستان های نایین  و خورو 
بیابانک  در ش��رکت پخش ف��رآورده های نفتی 
برگزار شد.ش��ایان ذکر اس��ت، طرح  گازرسانی 
به خور، انارک، جندق و فرخی 4 ش��هر کویری 

استان طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت به این صورت که  این ش��هرها از طریق 
جایگاه هایCNG  بوسیله کپسول های بزرگ 
قابل حمل  از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند. 
گفتنی اس��ت، علت تاخیر در گازرسانی به این 
مناطق نس��بت به سایر شهرس��تان های سطح 
اس��تان فاصله زی��اد این ش��هرها از خط انتقال 
سراس��ری)خط هش��تم انتقال گاز(، پراکندگی 

ش��هرها و روستاهای تابعه می باشد. در عملیات 
اجرایی طرح گازرس��انی از طری��ق جایگاه های  
CNG  ، تمامی زیر س��اخت ها ی گازرس��انی 
اعم از ش��بکه ها ، ایس��تگاه ها ، علمک ها و…
نص��ب و راه اندازی می ش��وند اما گاز طبیعی از 
  CNG کپسول های بزرگی که در ایستگاه های
مس��تقر خواهد شد به شبکه ها تزریق می گردد 
و پس از اینکه خط انتقال سراس��ری یازدهم به 

اس��تان اصفهان رسید این کپس��ول ها حذف و 
شبکه گازرس��انی شهرها به خط یازدهم متصل 
خواهد ش��د. با اجرای این طرح 4 ش��هر و ۱00 
روس��تای تابعه ، از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
خواهند شد.در بخش دیگری از این نشست، در 
رابطه با  نحوه پاس��خ به  اس��تعام های شرکت  
پخش فرآورده های نفتی  از ش��رکت گاز استان 
اصفه��ان  درم��ورد تخصیص س��وخت مایع به 
متقاضیانی  که امکان پرداخت  هزینه اخذ مجوز 
ش��هرداری و دیگر هزینه ه��ای مربوط را ندارند 
صحبت شد و مقرر گردید  کار گروهی تخصصی  

برای بررسی این موارد تشکیل شود.

در نشست مشترک مدیران عامل شرکت گاز و پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان مطرح شد

تقویت و احداث جایگاه های سوخت CNG  شهرستان های نایین و خور و بیابانک

تبریز- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار 
آذربایج��ان ش��رقی انتخ��اب تبریز ب��ه عنوان 
ش��هر فرش بافی جهان را فرصت��ی برای معرفی 
توانمندی های هنرمندان و صنعتگران قالی بافی 
اس��تان در سطح جهانی توصیف کرد. اسماعیل 
جب��ارزاده گفت: با تاکید بر برداش��تن گام های 
رو به جلو در این حوزه، این دس��تاورد بزرگ در 
س��ایه توجه ویژه دولت به حوزه صنایع دستی و 
همکاری بخش خصوصی فعال در صنعت فرش 
حاصل شده است. وی خاطرنشان کرد: انتخاب 
تبری��ز به عنوان ش��هر جهانی فرش دس��تباف 

بعد از گزارش تیم ارزیابی کننده و بررس��ی های 
کارشناسی، با رای قاطع روسای منطقه ای شورای 
جهانی صنایع دستی )wcc( صورت گرفت.وی با 
اشاره به این که تیم ارزیابی شورای جهانی صنایع 
دستی از ۱0 تا ۱2 تیر در تبریز حضور داشتند، 
اف��زود: این تیم بع��د از بازدید از دانش��گاه هنر 
اس��امی، بازار فرش تبریز، گالری فرش در موزه 
هن��ر و همچنین کارگاه های بافت فرش گزارش 

خود را به شورای جهانی صنایع دستی ارایه کرد 
که بر اس��اس آن تبریز ب��ه عنوان کانون صنعت 
فرش معرفی شده اس��ت.جبارزاده افزود: در این 
گزارش همچنین پشتیبانی قوی دولت از بخش 
صنایع دستی از طریق فراهم کردن آموزش های 
تخصصی و اعطای امتیازات ویژه به افراد شاغل 
و ارایه مش��وق های فراوان ب��ه کارآفرینان فعال 
در این بخش مورد اش��اره قرار گرفته است.وی، 

صنایع دس��تی را یکی از مولفه ه��ای غرور ملی 
توصیف ک��رد و گفت: عاقه ف��راوان و خالصانه 
مردم و هنرمندان و ش��اغان صنایع دس��تی از 
جمله دالیل انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی 
فرش عنوان شده است.استاندار آذربایجان شرقی 
خاطرنش��ان کرد: ش��ورای جهانی صنایع دستی 
از نق��ش حیاتی دولت در احی��ا، حفظ، پرورش، 
توسعه، پشتیبانی و ارتقای صنایع دستی به طور 

اعم و صنعت قالی بافی به ط��ور اخص قدردانی 
کرده اس��ت.وی افزود: رییس و اعضای این شورا 
در نامه ای که به بنده ارس��ال شده است خود را 
در شادی و غرور مردم تبریز سهیم دانسته و این 
موفقیت را تبریک گفته اند.جبارزاده با بیان این 
که این دس��تاورد حاصل پیگیری مسئوالن امر 
بود، افزود: اکنون نوبت فعاالن بخش خصوصی و 
هنرمندان صنعت قالی بافی است که با استفاده از 
فرصت به وجود آمده در رشد و توسعه این هنر 
صنعت بکوشند و ظرفیت های بالقوه را به منصه 

ظهور برسانند.

فرش تبریز، بر بام هنر جهان؛

استاندارآذربایجان شرقی: هنرمندان و صنعتگران فرش به صحنه بیایند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مهندس ارشد مکانیک 
پاالیشگاه دوم از طراحي ساخت و نصب مخزن نیتروژن در این 
پاالیشگاه خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبي، ناصر آقارضایي مهندس ارشد مکانیک پاالیشگاه 
دوم اظهار داشت: در طي چند سال اخیر و با باال رفتن مصرف 
نیتروژن پاالیش��گاه دوم و کاهش می��زان نیتروژن ذخیره در 
حال کارکرد عادي پاالیشگاه، کمبود شدید نیتروژن در زمان 
تعمیرات اساسي مشاده شد که این کسري نیتروژن مورد نیاز 
از تولید کننده گان بیرون از سازمان جبران مي گردید، ولي به 
جهت اطمینان از تولید پایدار و عدم وابستگي به شرکت هاي 

دیگر، تصمیم بر این شد که این مهم در خود پاالیشگاه تامین 
گردد.وي در ادامه افزود: با تشکیل یک کارگروه، دالیل افزایش 
مصرف نیتروژن به صورت ریشه اي بررسي گردید که با بررسي 
موارد مصرف نیتروژن مشخص شد که دلیل این امر، خوردگي 
ب��ه وجود آم��ده در تانک هاي ذخیره و همچنین اس��تهاک 
آب بندهاي مکانیکي در برخي از تجهیزات دوار بود که با توجه 
به شرایط تحریم قادر به تامین قطعات یدکي تجهیزات مورد 

نظر نبوده و جهت افزایش اطمینان از تولید مداوم گاز طراحي، 
س��اخت و نصب مخ��زن نیتروژن در دس��تور کار قرار گرفت. 
مهن��دس آقارضای��ي اضافه نمود: با توجه ب��ه مجاورت محل 
نص��ب مخزن نیتروژن به واحدهاي حیاتي پاالیش��گاه، واحد 
هاي تولید هوا، نیتروژن و آب و همچنین شرایط بهره برداري 
پاالیشگاه، حساس��یت ویژه اي در خصوص نصب مخزن مورد 
نظر وجود داشت، زیرا در صورت بروز هرگونه حادثه اي عواقب 

جبران ناپذی��ري براي تولید و برداش��ت از مخزن مش��ترک و 
همچنین نیروي انس��اني را موجب مي گردی��د. لذا چگونگي 
نصب و ارزیابي خطرات نصب باید به طور کامل مورد بررسي 
قرار مي گرفت.آقارضایي با اشاره به دستوالعمل تهیه شده براي 
نصب مخزن، تصریح کرد: بر این اس��اس دستورالعمل نصب 
براي 4 مرحله اجراي پروژه شامل بارگیري، حمل، تخلیه بار و 
نصب روي فونداسیون، با صرف ۱00 نفر ساعت کار کارشناسي 
تهیه گردید و ارزیابي خطر انجام فعالیت ها طي س��ه جلس��ه 
فشرده با حضور 20 نفر از کارشناسان ارشد گروه هاي مختلف 

پاالیشگاه دوم به پایان رسید. 

به همت متخصصان جوان مجتمع گاز پارس جنوبي محقق شد 

طراحي ساخت و نصب مخزن نیتروژن در پاالیشگاه دوم 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزشی آشنایی با ضابطین قضایی و وظایف و تکالیف آنان ویژه مامورین ماده 
۳0 قانون توزیع عادالنه آب در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد. حمیدحسامی سرپرست اداره حقوقی با اعام 
این خبر افزود: تنظیم و تنسیق نظام بهره برداری از آب های زیرزمینی و سطحی، در راستای اجرای سیاست ها و اهداف 
نظام جمهوری اسامی ایران و احیای حقوق عامه و به طور کلی عمل به وظایف و تکالیف قانونی مقرر، مستلزم تعامل، 
همکاری و هماهنگی تنگاتنگ قضات و مسئوالن قضایی و پرسنل نیروی انتظامی با ماموران و کارکنان ذی ربط شرکت های 
آب منطقه ای به ویژه ماموران موضوع ماده ۳0 قانون توزیع عادالنه آب است. وی در ادامه افزود: در راستای اباغیه مشاور 
وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر آموزش مربوط به 
وظایف ضابطان دادگستری در شرکت های آب منطقه ای، پس از هماهنگی با معاونت منابع انسانی دادگستری استان 
گلس��تان و با معرفی آقای زمانی دادرس علی البدل دادگس��تری گرگان به عنوان مدرس، این دوره آموزشی به مدت دو 
روز و با حضور کلیه مامورین ماده ۳0 و مدیران و رؤسای ادارات شهرستانی و کارشناسان حقوقی شرکت آب منطقه ای 
گلستان، مامورین شرکت آب و فاضاب شهری و روستایی در سالن اجتماعات شرکت اب منطقه ای گلستان برگزار شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از تخلیه و بارگیری بیش از یک میلیون تن انواع کاالی 
نفتی و غیرنفتی در تنها بندر جزیره مرجانی خلیج فارس طی پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.به گزارش واحد اطاعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »محمود قنبری« ضمن تشریح عملکرد بندر تجاری کیش در بخش های کاال 
و مس��افر طی پنج ماهه س��ال 94، گفت: طی مدت یادشده، در مجموع یک  میلیون و ۳۱ هزار و 45تن انواع کاال در جزیره کیش 
تخلیه و بارگیری شد که از این میزان، 906 هزار و 922تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و ۱24 هزار و ۱2۳تن به آن کاالهای نفتی 
اختصاص دارد.وی سهم عملیات مربوط به صادرات و واردات کاالی غیرنفتی در این بنادر را بیش از 40 هزار تن عنوان کرد و افزود: از 
این میزان، قریب به ۳7 هزار و 92۸ تن مربوط به فعالیت های واردات و بالغ بر یکهزار و ۸۱4 تن نیز به صادرات این کاالها اختصاص 
یافته است.مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش حجم عملیات کابوتاژ کاالهای غیرنفتی در این بندر از ابتدای سال جاری تاکنون را ۸67 
هزار و ۱۸0 تن اعام کرد.قنبری با اعام اینکه این منطقه جغرافیایی زیبا به عنوان یکی جزایر دارای جاذبه های متنوع گردشگری 
دریایی و تجاری هر ساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران دریایی از اقصی نقاط ایران است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در 

مجموع 2۳0 هزار و 22۸ نفر مسافر در این جزیره جابجا شدند.

برگزاری دوره آموزشی مامورین ماده 30 در شرکت آب منطقه ای گلستان

تخلیه و بارگیری کاال در بندر کیش از مرز یک میلیون تن گذشت

ایـالم- خبرنـگار فرصت امروز- اس��تاندار ایام از آمادگی اس��تان برای پذیرای��ی از زوار اربعین خبر داد. 
محمدرضا مروارید در نشس��ت ستاد پش��تیبانی قرارگاه اربعین در مرز مهران که با حضور سردار حسین اشتری 
فرمانده ناجا، س��ردار تقی مهری فرمانده پلیس راهور، س��ردار قاس��م رضایی فرمانده مرزبانی ناجا و تعدادی از 
مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد اظهار داشت: کلیه زیر ساخت های اربعین در استان آماده یا در حال آماده 
ش��دن اس��ت. وی افزود: موضوع اربعین یک مساله فرا ملی اس��ت و همه باید تاش کنیم با برگزاری باشکوه آن 
اقتدار و اتحاد جهان اس��ام را بیش از پیش در منطقه بحران زده خاورمیانه به نمایش بگذاریم. اس��تاندار ایام 
تاکید کرد: تکمیل زیرس��اخت ها بویژه در بخش راه های منتهی به مرز با جدیت در اس��تان در حال اجراست و 
تاکنون ش��اهد تعریض پل ها ، احداث س��رویس های بهداشتی ، تامین روشنایی معابر و ایجاد پایگاه های عرضه 
س��وخت در مسیرهای منتهی به مرز بین المللی مهران هس��تیم.محمدرضا مروارید بیان داشت: مرز مهران هم 
اکنون به عنوان امن ترین و نزدیک ترین مرز زمینی کشور به عتبات عالیات شناخته شده و در ایام مذهبی سال 

از جمله اربعین میزان میلیون ها زائر است. 

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- پروژه خطوط انتقال آب از س��دکینه ورس به تصفیه خانه آب ش��رب شهرس��تان هاي ابهر 
وخرمدره باحضوراستاندارزنجان افتتاح شد. مهندس امیر حمید نیا مدیرعامل شرکت آب منطقه اي زنجان  در این مراسم گفت :  
گفت: تامین آب شرب شهرهاي ابهر و خرمدره در افق سال ۱400 به میزان 5,5 میلیون متر مکعب در سال،تامین نیاز آبي ۱5۸۸ 
هکتار اراضي کشاورزي پایاب سد به میزان  7,5 میلیون متر مکعب در سال درنظرگرفته شده است.اشتغال زایي در منطقه،افزایش 
درآمد ملي و منطقه اي،بهبود شرایط زیست محیطي و توسعه اکوتوریسم در منطقه،بهبود کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات 
محصوالت کشاورزی وذخیره و تنظیم ساالنه تا  ۱۸  میلیون متر مکعب از جریانات سطحی رودخانه کینه ورس است.وي با بیان 
اهداف اجرای پروژه خط انتقال آب شرب شهرستان های ابهر و خرمدره ازسد کینه ورس، اظهار داشت :  عاوه برتامین آب مشروب 
شهرستان های مذکور ، مهم ترین مزیت این پروژه این است که به صورت ثقلی و با استفاده از هد پشت سد بدون نیاز به ایستگاه 
پمپاژ قادر به تامین آب تصفیه خانه شهرس��تان های ابهر و خرمدره می باش��د .مدیرعامل شرکت آب منطقه اي زنجان افزود: هم 
اکنون عملیات اجرای خطوط انتقال مزبور به صورت کامل به اتمام رسیده و این بخش از طرح، آماده بهره برداری می باشد.مهندس 

امیرحمید نیا خاطرنشان کرد: تاکنون براي اجراي این پروژه اعتباري بالغ بر۱25 میلیاردریال هزینه شده است.

آمادگی ایالم برای  پذیرایی از زوار اربعین

افتتاح پروژه خطوط انتقال آب از سدکینه ورس به تصفیه خانه آب شرب  ابهر وخرمدره 
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