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 سـال د وم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 326

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

 مشهد؛ از بارگاه امام هشتم)ع(
تا دیدنی های کمتر دیده شده

 بـازار رضـا، مجتمع زیسـت خاور، 
الماس شـرق، پروما و بـازار مرکزی 
از مراکـزی هسـتند که مسـافران 
می تواننـد بسـته به سـلیقه خود 
سـوغاتی از فیـروزه و عقیـق تـا 
زعفران و زرشک تهیه کنند.  بازار 

رضا به واسطه نزدیکی به حرم...

در مشـهد، شیشـلیک حـرف اول را 
می زند که نوعی کباب مرغوب اسـت 
و نـه فقط در ایران، بلکه در روسـیه، 
مغولستان و لهسـتان هم محبوبیت 
دارد. شیشـلیک اصل از گوشت بره 
تهیه می شـود اما با توجـه به عالئق 

محلی ممکن است گوشت مورد استفاده متفاوت باشد. 

کجا چی  بخریم؟

کجا چی بخوریم؟
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6
قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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بررس��ی باستان ش��ناختی دش��ت نمدان  )نمدون( 
شهرس��تان اقلی��د فارس به شناس��ایی بی��ش از 60 
محوط��ه مربوط ب��ه دوران پیش از تاری��خ، تاریخی و 

اسالمی منجر شد. 
ابراهیم روس��تایی فارسی - سرپرست هیأت بررسی 
باستان شناس��ی دش��ت نمدان  )نمدون( شهرس��تان 
اقلی��د ف��ارس - ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت: بررس��ی 
باستان ش��ناختی دش��ت نم��دان به منظور بررس��ی 
منطق��ه ای به وس��عت بیش از 80 ه��زار هکتار در دو 
ماه و با هدف پژوهش، بررس��ی، شناسایی، ثبت آثار و 

تکمیل نقشه باستان شناسی کشور انجام شد. 
او با بیان اینکه بررسی باستان شناسی در این منطقه 
به صورت پیمایشی فشرده انجام شد، ادامه داد: منطقه 
ابتدا ش��بکه بندی و پ��س از آن هر ش��بکه به صورت 
جداگانه بررس��ی ش��د. در این بررسی، از محوطه ها و 
آثار بر جای مانده، بقایای فرهنگی مانند آثار معماری، 
گورها، س��فال، رش��ته قنات ها و دست س��اخته های 
س��نگی به دس��ت آمد که براس��اس آنها، گاهنگاری 

نسبی محوطه ها قابل سنجش است. 
وی اضافه کرد: براس��اس این شیوه بررسی، بیش از 
60 محوطه باستانی شناسایی و ثبت شد که دوره های 

فرهنگی مختلفی را دربر می گیرند. 
به گفته سرپرس��ت هیأت بررس��ی باستان شناسی 
دش��ت نمدان، از ای��ن میان بی��ش از 10 محوطه به 
دوران پی��ش از تاری��خ، کم��ی بی��ش از آن به دوران 
تاریخی  )هخامنشی، فرا هخامنشی و ساسانی( و سایر 

محوطه ها به دوره اسالمی تعلق دارند. 
روستایی فارسی ادامه داد: در آینده با پژوهش هایی 
ک��ه روی بقای��ای فرهنگی گ��ردآوری ش��ده صورت 
خواه��د گرفت، زوای��ای تاریک پیش��ینه تاریخی این 

گس��تره بیش از پیش آش��کار می ش��ود. به گفته این 
باستان شناس، دش��ت میان کوهی نمدان  )به گویش 
محل��ی نم��دون( در می��ان رش��ته کوه ه��ای جنوب 
غرب��ی زاگرس و در منطقه س��رحدات اس��تان فارس 
در دهس��تان ش��هرمیان از توابع شهرستان اقلید قرار 
گرفته اس��ت. این دشت از شمال به رشته کوه سراب، 
از جنوب به رش��ته کوه های کوش��ک زر و شلم زار، از 

غرب به تنگه و روس��تای شادکام و از شرق به دریاچه 
کافتر محدود می شود. دش��ت میان کوهی نمدان که 
یکی از مناطق اصلی ییالق ایل های قشقایی و خمسه 
به ش��مار می رود، درواقع مجموعه ای از س��ه دشت به 

هم پیوسته ساریتان، شادکام و نمدان است. 
سرپرست هیأت بررسی باستان شناسی دشت نمدان 
گفت: به اس��تناد فارس��نامه ابن بلخی، این دشت در 

میانه راه شیراز و اصفهان قرار داشته و ارتباط نزدیکی 
با دش��ت مایین  )بخشی از دش��ت مرودشت(، قمشه  

)شهرضا( و اصفهان داشته است. 
این باستان ش��ناس با اشاره به اینکه تاکنون بررسی 
باستان ش��ناختی مناس��بی در دش��ت نمدان صورت 
نگرفته گفت: بیش��تر بررسی ها به صورت سطحی و در 

اطراف دشت بوده است. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری، نخستین بررسی و گزارش باستان شناسی 
از این دش��ت را لویی واندنبرگ در س��ال 1341 ارائه 
کرد که در کوش��ک زر  )زرد( و به احتمال بسیار زیاد 
در کاروانس��رای کوشک زردست به کاوش و گمانه زنی 
زده اس��ت. پس از واندنبرگ، عباس علیزاده در س��ال 
1374 این منطقه را در پروژه بررس��ی باستان شناسی 
و انسان شناس��ی دره های رودخانه کر و ش��مال غربی 
مرودش��ت مورد بررس��ی و پژوه��ش ق��رار داد و در 
گزارش های خود از تپه کوشک زر الف و ب یاد کرد. 
بعد از وی در س��ال 1384 عزیزاهلل رضایی بررس��ی 
حوزه آبگیرسدمالصدرا را دردشت میانکوهی سد هرا 
به انجام رسانده است. نخستین و دومین فصل کاوش 
نجات بخش��ی در تپه مهرعلی اقلید فارس، به ترتیب 
در سال1385و 1387 توسط علیرضا سرداری زارچی 
و عزیزاهلل رضایی انجام گرفت و بررس��ی تپه گردویی 
توسط حامد موالیی کردشولی در سال 1393، آخرین 
بررس��ی باستان شناس��ی صورت گرفته در این حوزه 
اس��ت که در بررس��ی این تپه تعدادی اثر مهر از دوره 
ساسانی به همراه حجم بسیاری سفال به دست آمد. 

بررس��ی باستان ش��ناختی دش��ت نمدان که از28 
خرداد با مجوز ریاس��ت پژوهش��گاه میراث فرهنگی و 

گردشگری آغاز شده بود، به پایان رسید. 

شناسایی 60 محوطه باستانی در فارس
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 مشهد مقدس، مقصدی است که فصل تعطیل ندارد 
و در تمام طول س��ال پذیرای مس��افران اس��ت؛ پاییز 
و زمس��تان باغداران و کش��اورزان بس��یاری به زیارت 
می روند و تابس��تان آنها که منتظر تعطیلی مدرس��ه و 
دانش��گاه بوده اند راهی مشهد می شوند. آنچنان این نام 
برای مس��افران آشناست که ش��اید ابتدا به نظر برسد 
نی��ازی به معرف��ی ندارد. اما ش��هر مش��هد و پیرامون 
آن دارای جاذبه ه��ای متعددی اس��ت که بس��یاری از 

گردشگران سراغی از آنها نمی گیرند. 
 مش��هد، از نظر وسعت و جمعیت دومین شهر ایران 
است که همواره در سایه آرامگاه امام هشتم)ع( بر خود 
بالیده اس��ت. به طور قطع نخستین مکانی که مسافر را 
به خ��ود می خواند نیز آرامگاه امام رضا)ع( اس��ت ولی 

نمی توان از تماشای ش��هری که دارای تعداد متعددی 
زیارتگاه ، گردشگاه ، موزه  و مرکز خرید است، صرف نظر 

کرد. 
در ب��ارگاه امام رضا)ع( بزرگانی دفن هس��تند که از 
آن میان، مقبره ش��یخ حر عاملی، آرامگاه مرحوم شیخ 
حس��نعلی اصفهانی، معروف به نخودکی و مقبره شیخ 

مجتبی قزوینی در صحن انقالب است. 
پس از نوش��یدن آبی از س��قاخانه ن��ادری در صحن 
انق��الب نوبت ب��ه دیدن صحن آزادی می رس��د که در 
ش��رق حرم ق��رار دارد. ای��وان غربی ای��ن صحن ایوان 
طال اس��ت که در زم��ان ناصرالدین ش��اه قاجار به طال 
آراسته شد. در کتیبه طالی ایوان قصیده ای از منشآت 

سرخوش به خط نستعلیق برجسته حک شده است. 

سقاخانه
در برج ب��االی ای��وان جنوبی صحن آزادی س��اعت 
بزرگ و کهنی نصب ش��ده که نخستین و قدیمی ترین 
س��اعت آس��تانه مقدس اس��ت. این س��اعِت س��اخت 
منچس��تر انگلستان را امین الملک، صدر اعظم ایران در 
زمان ناصرالدین ش��اه قاجار تقدیم آس��تانه کرد. دیگر 
ایوان های این صحن نیز دارای تزیینات زیبایی ش��امل 

کاشیکاری و کتیبه است. 
 در غ��رب حرم، صحن جمهوری اس��المی قرار دارد 
که س��ال 1368 گش��ایش یافته است. این صحن با دو 
من��اره طال، ایوان طال و پنج��ره ای برای دیدن ضریح و 
نیز س��قاخانه ای در وسط، بس��یار شبیه صحن عتیق یا 

انقالب است. 

 در جنوب حرم، صحن قدس که کوچک ترین صحن 
آس��تانه و نخس��تین صحنی اس��ت که پس از انقالب 
بنا ش��ده اس��ت. آنچه در این صحن ک��ه در پس ایوان 
مقصوره مس��جد گوهرشاد واقع ش��ده، فضایی متفاوت 
بخشیده، سقاخانه بزرگی است که به شکل قبه الصخره 

ساخته شده است. 
 صحن بعدی جنوبی، صحن جامع رضوی اس��ت که 
با ش��ش مناره رفی��ع متمایز می ش��ود و در آن میان، 

گلدسته های ضلع قبله آن رفیع ترند. 

مسجد گوهرشاد
 اما پیش از این دو صحن، مس��جد تاریخی گوهرشاد 
واقع است. مسجد گوهرش��اد به دستور بانو گوهرشاد، 

مشهد؛ از بارگاه امام 
هشتم)ع( تا دیدنی های 

کمتر دیده شده
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همسر شاهرخ تیموری س��اخته شده و نمونه برجسته 
هنر ایرانی به ش��مار م��ی رود که تم��ام خصوصیات و 

ویژگی  های معماری سنتی در آن به کار رفته است. 
 بعد از صحن ها از آنجا که ممکن اس��ت از بست های 
طبرسی، شیخ طوس��ی، شیخ بهایی یا شیخ حر عاملی 
عبور کنید، بهتر اس��ت بدانید بست ها مربوط به زمانی 
می ش��ود ک��ه دادخواه��ان هنگام��ی که پن��اه قانونی 
نمی یافتند به این مکان ها می آمدند تا در امان باشند. 

 یک��ی از بخش های دیدنی ب��ارگاه امام رضا)ع( موزه 
آس��تان قدس رضوی است که در همان مجموعه واقع 
اس��ت. این م��وزه گنجینه های متفاوت��ی مانند قرآن و 
کتب خطی، فرش هدایای مقام معظم رهبری، س��که و 
مدال، تمبر و اس��کناس، ساعت و ابزار نجومی را شامل 
می ش��ود. فقط به خاطر داشته باشید که موزه فرش و 
قرآن تا ظهر باز هس��تند اما موزه مرکزی تا عصر قابل 

بازدید است. 
 برای آن دس��ته که به پژوهش عالقه دارند نیز باید 
گفت کتابخانه و کتابفروش��ی آستان قدس را از دست 

ندهند. 

رواق شیخ بهائی
 پس از زیارت، زمان بازدید از دیدنی های دیگر مشهد 
اس��ت. این ش��هر که از جایگاه خاصی برخوردار بوده و 
هس��ت، زیارتگاه های دیگری دارد مانند گنبد خش��تی، 
پیر پاالن دوز، گنبد س��بز، خواجه ربیع، خواجه اباصلت 

و خواجه مراد. 
 گنب��د خش��تی زیارتگاه��ی 600 س��اله در خیابان 
طبرسی اس��ت. پیر پاالندوز مدفن ش��یخ محمدعارف 
کارنِدهی از عارفان س��ده دهم هجری بود که در دوره 
صفویه آرامگاهش بنا ش��ده و در دوره معاصر بازسازی 

شد. 
 آرام��گاه خواجه ربیع که مدفن یکی از هش��ت زاهد 
بزرگ اسالم اس��ت از معروفیت زیادی برخوردار است. 
بن��ای آرامگاه در میان باغ و گورس��تانی واقع ش��ده و 
به دستور ش��اه عباس و به تشویق شیخ بهایی بناشده 
اس��ت. کتیبه هایی به خط علیرضا عباسی زینت بخش 
این بناست. شایان ذکر اس��ت تاج محل در هندوستان 
که مربوط ب��ه عهد تیموریان هند می ش��ود با الهام از 

خواجه ربیع طراحی شده است. 

 موزه نادری
 آرامگاه و موزه نادر که فاصله چندانی از حرم ندارد، 
یکی دیگر از جاذبه های ش��هر مشهد است که برگی از 
تاریخ را به نمایش گذاشته است. مجسمه عظیم برنزی 
نادر سوار بر اسب، نشانه ای متمایز و هنری یادگار استاد 
ابوالحس��ن صدیقی است. عالوه بر مقبره نادرشاه افشار 
و اش��یایی که در موزه نگهداری می شود، آرامگاه کلنل 
محمدتقی پس��یان نیز برگی از تاریخ معاصر را پیش رو 
می گذارد. مسجدش��اه یا مس��جد هفتاد و دو تن از آثار 
دوره تیم��وری در انته��ای بازار بزرگ مش��هد با وجود 
کتیبه و مناره های ظریف، یکی دیگر از دیدنی هاست. 

 ب��رای آنان که س��ری به موزه مل��ی ملک در میدان 
مش��ق تهران زده اند، دیدن خانه حاج حسین ملک در 
مش��هد خالی از لطف نیس��ت. دیدن معم��اری این بنا 
ب��ا دائر بودن کارگاه  برخی رش��ته های صنایع دس��تی 
از جذابیتی دوچندان برخوردار اس��ت. ش��هر مش��هد، 
مقصدی زیارتی-س��یاحتی است و این موضوع با وجود 
گردش��گاه ها مصداق می یابد. کوه س��نگی بدون تردید 
یکی از گردش��گاه های زیبای شهر است و پارک ملت و 

باغ ملی نیز از دیگر گردش��گاه های درون شهر هستند. 
از گردش��گاه های پیرامون شهر نیز می توان به شاندیز، 

طرقبه، عنبران و جاغرق و بند گلستان اشاره کرد. 
 

 آرامگاه فردوسی
 توس را به آرامگاه حکیم سخن، فردوسی می شناسیم 
که اصلی ترین جاذبه گردش��گری اس��ت. اما در سمت 
چ��پ آرامگاه، موزه توس واقع ش��ده و در محوطه مزار 
شاعر پارسی گو، مدفن شاعر معاصر، مهدی اخوان ثالث 
را بای��د به خاطر داش��ت. معماری آرامگاه فردوس��ی، 
مجس��مه این ش��اعر بلندآوازه و نقش های حک ش��ده 
ب��ر دیوار داخلی، ه��ر کدام حاصل هنرمندی اس��ت و 
داستانی دارد.  در مسیر رسیدن به آرامگاه فردوسی، در 
س��مت چپ بلوار بنایی که خودنمایی می کند، هارونیه 
نامیده می ش��ود. هارونیه یک بنای آجری نسبتا مرتفع 
و جالب است که براساس شواهد باستان شناسی بخشی 
از یک مجموعه بنا ش��امل مس��جد و مدرسه و خانقاه 

بوده است. 

ضمیمه شمــاره 326 یکشنبه 29 شهریور 1394
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کجا چی بخریم؟کجا چی بخوریم؟کجا چطور بریم؟
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از عقیق تا زعفران

 بازار رضا، مجتمع زیست خاور، الماس شرق، پروما و بازار مرکزی از مراکزی هستند 
که مس��افران می توانند بسته به سلیقه خود س��وغاتی از فیروزه و عقیق تا زعفران و 
زرش��ک تهیه کنند.  بازار رضا به واسطه نزدیکی به حرم و داشتن هر آنچه زائران به 
دنبالش هس��تند، یکی از بازارهای پرطرفدار اس��ت. در این بازار با هر توان اقتصادی 
می توان س��وغات مناسب مش��هد را یافت. در این بازار دوطبقه فروشگاه ها در طبقه 
اول قرار دارند و در طبقه دوم عالوه بر آن کارگاه هایی مانند کارگاه فیروزه تراشی نیز 
قرار دارند. برای خرید زیورآالت عقیق یا فیروزه بهتر است سری به طبقه دوم بزنید.  
مجتمع تجاری زیست خاور، یکی از بازارهای بزرگ مشهد است. در این مجتمع چهار 
طبقه که در میدان ش��ریعتی واقع ش��ده همه گونه سوغات مشهد از ادویه و زعفران 
تا صنایع دس��تی و کاالهایی مثل لباس، کیف و کفش را می توان تهیه کرد.  الماس 
شرق، بزرگ ترین مجتمع تجاری مشهد در میدان بهارستان است که نسبت به دیگر 
مجتمع ها جدید است. معماری الماس مانند این مجتمع پنج طبقه یکی از مناظری 
اس��ت که توجه گردش��گران را جلب می کند. انواع کاالها و اجناس را می توان در این 
مجتمع یافت. عالوه بر آن رستوران و کافی شاپ و فست فودهای مختلفی وجود دارد 
و باید سرزمین عجایب را نیز به آنها اضافه کرد.  بازار پروما، بازار بزرگ و بازار مرکزی 
و ب��ازار روس ه��ا را نیز بای��د در زمره مراکز خرید ذکر کرد. امادر میان س��وغات های 
مش��هد جانماز و مهر و تسبیح، نبات و زرشک و زعفران، ادویه، نخودچی و کشمش 

معروف ترین ها هستند.  فیروزه و عقیق در انواع مختلف سوغاتی دیگر مشهد است. 

مشهدی شدن آسان یا سخت؟ 

 مش��هد بیش از 800 کیلومتر با تهران فاصله دارد اما تعداد باالی مسافر و 
تنوع آنها از نظر فرهنگی و اقتصادی سبب شده تا راه های دسترسی به مشهد 
و همچنین امکانات موجود در شهر برای اقامت و سایر خدمات متناسب با هر 
گروه وجود داشته باشد. البته با وجود این شرایط به دلیل عالقه مندان بسیار، 
مش��هد تبدیل به مقصدی ش��ده که از مدتی قبل نیاز به تهیه بلیت و تعیین 
محل اقامت دارد.  برای سفر به این شهر از طریق جاده، می توان از اتوبوس هایی 
اس��تفاده کرد که طی سرویس های متعدد هر روز عازم مشهد می شود.  پس 
از آن نوبت به س��فر ریلی می رس��د که از تنوع زیادی برخوردار و از مبداهای 
گوناگ��ون نیز موجود اس��ت. از تهران قطارهای 4 تخت��ه و 6 تخته با نام های 
مختلف دلیجان، سبز، سیمرغ و از این دست و همچنین قطار اتوبوسی همه 
روزه در ساعت های مختلفی از شبانه روز عازم مشهد می شود.  عالوه بر تهران، 
از ش��هرهای متعددی می توان با قطار به مش��هد سفر کرد. برخی همه روزه و 
برخی در روزهای خاصی حرکت می کنند. این شهرها عبارتند از اراک، اهواز، 
بندرعباس، تبریز، ساری، اصفهان، یزد، کرمان و کاشان.  پس از سفر ریلی که 
تعداد زیادی از مس��افران را دربرمی گیرد، سفر هوایی امکان دیگری است که 
هرچن��د هزینه باالتری دارد اما با توجه به صرفه جویی در زمان، امکان خوبی 
است. الزم به ذکر است سفر هوایی نیز از شهرهای متعددی به مقصد مشهد 
امکان پذیر است.  همان طور که اشاره شد، مراکز اقامتی نیز در مشهد از طیف 
گس��ترده ای برخوردار اس��ت و برای هر س��لیقه با هر توان اقتصادی می توان 
محلی متناس��ب یافت. خانه های استیجاری، هتل ها و مهمانسراهای ارزان یا 
هتل های پنج ستاره مانند پارس و هما و هتل درویشی که مدت کوتاهی است 

آغاز به فعالیت کرده پاسخگوی گروه های مختلف مسافران مشهد هستند. 

شیشلیک شاندیز و آبگوشت مشهدی

در مشهد، شیشلیک حرف اول را می زند که نوعی کباب مرغوب است و 
نه فقط در ایران، بلکه در روسیه، مغولستان و لهستان هم محبوبیت دارد. 
شیشلیک اصل از گوشت بره تهیه می شود اما با توجه به عالئق محلی 
ممکن است گوشت مورد استفاده متفاوت باشد. مسافران بسیاری ترجیح 
می دهن��د برای خوردن شیش��لیک ب��ه طرقبه و ش��اندیز بروند تا ضمن 
خوردن یک غذای خوب از فضا نیز بهره مند شوند اما در شهر مشهد هم 
رس��توران هایی مانند پس��ران کریم و معین درباری است که شیشلیک و 
چلوماهیچه مرغوبی دارند. فقط به یاد داشته باشید که شیشلیک قیمت 

باالیی دارد. 
 اگر به ش��اندیز رفتید به یاد داش��ته باش��ید در ش��اندیز خوراکی های 
متنوعی به عنوان وعده یا میان وعده می توان یافت، حلوای ش��یره توت یا 

مربای شیره توت و انجیر از این دست هستند. 
 پس از شیش��لیک، معروف ترین غذای شهر مشهد شله است؛ خوراکی 
آماده ش��ده از لوبیاهای سفید، قرمز و چیتی به همراه نخود، بلغور گندم، 
برنج و گوش��ت که پس از چند س��اعت غل زدن روی اجاق چیزی شبیه 
حلیم می ش��ود. شله مشهدی را باید نوعی آش دانست. این غذا عموما در 
مراس��م مذهبی یا س��وگواری بین مردم توزیع می ش��ود. مردم مشهد به 

ندرت این غذا را در خانه می پزند. 
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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(

37,200شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع اول(

50,000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع د وم(

50,400شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع سوم(

60,000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع چهارم(

48,000بند رعباسهمد انهمد ان-بند رعباس)نوع اول(

27,500یزد همد انهمد ان-یزد )نوع اول(

24,000قمتبریزتبریز-قم)نوع اول(

33,000قمتبریزتبریز-قم)نوع د وم(

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

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

28,000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع سوم(

24,000کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

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

188,40096,7000رشتبند ر عباس

207,500106,2500ساریبند ر عباس

97,30051,15014,230شیرازبند ر عباس

170,40000مشهد بند ر عباس

95,10050,0500کیشبند ر عباس

103,60000یزد بند ر عباس

96,20050,6000اصفهانبوشهر

137,50000تهرانبوشهر

96,20050,6000شیرازبوشهر

179,90092,45022,490مشهد بوشهر

000اصفهانتبریز

146,00075,50019,100اهوازتبریز

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

6356,500تخته لوکس مهتاباهوازتهران

495,000پلور سبزاهوازتهران

356,500لوکس 6 نفریاهوازتهران

220,000اتوبوسی تهویه د اراهوازتهران

211,000معمولی صند لیاهوازتهران

277,000لوکس شش نفریبافقتهران

382,500غزال وانیاریلبافقتهران

382,500غزال بنیاد بافقتهران

330,000لوکس 6 نفرهبجستانتهران

389,500لوکس 6 نفریبمتهران

716,000غزال بنیاد بند ر عباستهران

471,000لوکس 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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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
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حقوقوتجارت

2

8

 معاون مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری 
ایران در عملیـات حفاری از جلوافتادگی 
برنامه حفاری و تکمیل 11 حلقه چاه نفت 

وگاز از ابتـدای سـال جاری تا کنون خبـر داد.مهندس مهران 
مکونـدی در توضیح بیشـتر در این باره اظهـار کرد: عملیات 
حفـاری و تکمیل این تعداد چاه در مجمـوع 171 روز زودتر از 
برنامه تعریف شده از سوی شرکت های متقاضی تحقق یافت.
وی افزود: از این چاه ها 3 حلقه توسعه ای، یک حلقه اکتشافی 

و 7 حلقه تعمیری بوده است...

کانـون  پژوهـش  و  آمـوزش  دفتـر 
سردفتران و دفتریاران کارگاه آموزشی 

یک روزه ای را با عنوان  »اجاره اماکن تجاری« برگزار 
کرد. عظیمیان، نایب رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
در ابتدای جلسه با بیان اینکه بدون تردید، بهمن کشاورز 

در ارتقای سـطح دانش فارغ التحصیـالن قوه  قضاییه 
تالش بسیار کرده است، افزود...

کارگاه آموزشی  
»اجاره اماکن تجاری« برگزار شد 

جلو افتادگی عملیات حفاری 
و تکمیل 11 حلقه چاه 

نفت و گاز

4

آرای قابل تجدیدنظر
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مدیرعامل س��تاد دیه ش��عبه استان 
کرمان گفت: رس��الت س��تاد دیه حول 
دو محور پیش��گیری و درمان می چرخد 
ک��ه در این دو حوزه محور پیش��گیری 
همچن��ان در اولویت این نه��اد مردمی 
اس��ت. سیدحجت اهلل موس��وی قوام در 
جمع خبرن��گاران اظهار ک��رد: هرچند 
نام و رس��الت ستاد دیه در زمینه آزادی 
زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد اس��ت، 
اما ب��ا عنایت به نتای��ج حاصله موضوع 
پیش��گیری از ورود ناخواس��ته افراد به 
زندان ها همواره او   لویت اصلی ما در این 
س��تاد مردم نهاد بوده و خواهد بود. وی 
توجه و اهتمام در بحث فرهنگ س��ازی 
و پیش��گیری را ی��ک س��رمایه گذاری 
اجتماعی و اقتصادی اعالم کرد و افزود: 
با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری 
و پیگیری مسئوالن دستگاه قضایی ستاد 
دیه شعبه این اس��تان کاهش جمعیت 
کیف��ری زندان ها را از جمله دغدغه های 
اصلی خ��ود دانس��ته و در ای��ن زمینه 
جلس��ات متع��ددی را هم ب��ا ارگان ها، 
موسس��ات، ادارات ذی رب��ط دولت��ی و 

خصوصی برگزار کرده است. موسوی قوام 
یادآور ش��د: زمانی بستن کمربند ایمنی 
در بین مردم از اهمیت چندانی برخوردار 
نبود، اما با یک برنامه عمومی و فرهنگی 
این مهم در بین اقش��ار مختلف جامعه 
از جمله فرزندان ک��ه به عنوان همیاران 
پلیس محسوب می شدند کامال نهادینه 
ش��د و امروز کمتر کس��ی بعد از بستن 
کمربند ایمنی خ��ودرو پا روی پدال گاز 
می گذارد. مدیرعامل س��تاد دیه استان 
کرمان افزود: جشن گلریزان شهرستان 
کرمان به منظور کمک به آزادی زندانیان 
نیازمند و آبرومند جرائم غیرعمد کرمان 
هفتم مهر ماه همزمان با والدت باسعادت 
امام هادی )ع( و در آس��تانه عید سعید 
غدیر غم برگزار می شود. موسوی قوام با 
اشاره به جمعیت 248 نفری مددجویان 
غیرعمد این اس��تان گفت: در این جمع 
متاسفانه همچنان باالترین آمار مربوط 
به محکومی��ن به پرداخت مهریه و نفقه 
اس��ت که مجموع بدهی ای��ن زندانیان 
واجد ش��رایط مبلغی بالغ بر 70 میلیارد 

ریال است. 

دفتر آموزش و پژوهش کانون س��ردفتران 
و دفتری��اران کارگاه آموزش��ی یک روزه ای را 
با عنوان  »اجاره اماکن تجاری« برگزار کرد. 

عظیمیان، نایب رئیس کانون س��ردفتران و 
دفتریاران در ابتدای جلسه با بیان اینکه بدون 
تردید، بهمن کش��اورز در ارتقای سطح دانش 
فارغ التحصیالن قوه  قضاییه تالش بسیار کرده 
است، افزود: نام جناب کشاورز برای مجموعه 
دفاتر اسناد رس��می به لحاظ ارتباط خاص با 
تنظیم س��ند مربوط به اجاره، س��رقفلی، حق 

کسب، پیشه و تجارت بسیار آشنا است. 
اف��زود: کان��ون س��ردفتران و  عظیمی��ان 
دفتریاران و دفتر آموزش و پژوهش در اجرای 
ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، درخصوص 
تبیین موضوعات��ی که دغدغه همکاران دفاتر 
اس��ناد رسمی اس��ت از همکاران پژوهشگر و 

اساتید دانشگاه دعوت به همفکری می کند. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در اجرای 
قانون موجر و مس��تاجر سال 1356 و 1376 
در پاره ای از اس��ناد موارد تردیدآمیزی وجود 
دارد، امیدواریم امروز ابهامات رفع و در آینده 
نزدیک همکاری و تعامل بیشتری میان دفاتر 

اسنادرسمی و کانون وکال ایجاد شود. 
در ادامه جلس��ه، رئیس اتحادیه سراس��ری 

کانون ه��ای وکالی دادگس��تری ب��ا اش��اره 
به مس��ائل مربوط ب��ه محل مناقش��ه گفت: 
س��ردفتران و دفتری��اران، روزانه با ده ها مورد 
تنظیم سند س��رقفلی، حق کس��ب، پیشه و 
تجارت سروکار دارند؛ بنابراین صحبت کردن 
در مورد یک طرح مشخصی که از یک مقدمه 
ش��روع و به یک نتیجه می رس��د، اتالف وقت 

است. 
کش��اورز با بی��ان اینکه بحث حق کس��ب 
پیش��ه و تجارت و س��رقفلی، موضوع بس��یار 
پرمناقشه ای از گذش��ته تاکنون است، افزود: 
با تصویب و اجرای قانون س��ال 1376، تصور 
می ک��ردم در میان م��دت مطلب��ی به عنوان 
مرافعه بر سر بحث حق کسب پیشه و تجارت 
و س��رقفلی وجود نخواهد داشت، اما این گونه 
نش��د. نه تنها در عمل با دعاوی مربوط به آن 
مواجه بودیم، بلکه دعاوی مربوط به سرقفلی 
هم ب��ه آن اضافه ش��د، ضمن اینک��ه پدیده 
س��ومی بر این دو مورد افزون شد و آن زمانی 

بود که این دو در هم ادغام شدند. 
وی به تفاوت دو قانون س��ال های 1356 و 
1376 اش��اره کرد و اف��زود: در قانون 1356 
مطلقا بحثی از سرقفلی وجود نداشت و فقط 
حق کس��ب پیشه و تجارت اس��ت. به عکس 

آن در قانون 1376 بحثی از کس��ب پیش��ه و 
تجارت وجود نداشت هر چه هست یا سرقفلی 

است یا چیزی نیست. 
به گفته کشاورز، آن چیزی که در دادگاه ها 
باعث ش��بهه ش��ده بود این بود ک��ه در زمان 
حاکمی��ت قان��ون 1356، بی��ن محلی که در 
ابتدا وجهی ع��الوه بر وجوه به موجر از طرف 
مس��تاجر پرداخت ش��ده یا نه، تفاوت وجود 
داشت. آنچه که مس��لم است در قانون فعلی 
1376 باید به کلی پدیده ای به نام حق کسب 

پیشه و تجارت را فراموش کنیم. 
ای��ن حقوقدان به بیان تعری��ف دو موضوع 
پرداخت و گفت: حق کس��ب پیشه و تجارت 
حقی اس��ت تدریجی و وص��ول و ایجادش به 
محض انعقاد عقد اجاره آغاز می شود و عوامل 
متفاوتی رونق کس��بی تجهیزات ساختمان و 
اجاره و ش��روط طرفین در س��ند اجاره مقرر 
ش��ده و میزان اجاره بها در می��زان آن تأثیر 

دارد. 
در ادامه این جلس��ه ش��رکت کنندگان به 
ط��رح س��واالتی درخصوص مباح��ث مطرح 
ش��ده پرداختند که رئیس اتحادیه سراسری 
کانون های وکال ب��ه همراه نایب رئیس کانون 

سردفتران به سواالت پاسخ دادند. 
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سومین سمپوزیوم 
بین المللی بازرس��ی یا نهاد رس��یدگی به شکایات مردمی  
)آمبودزم��ان( جایگاه و نقش این س��ازمان در نظام اداری 

جمهوری اسالمی را تبیین کرد. 
ناصر سراج در این نشست، جایگاه قانونی و نقش سازمان 
بازرسی کل جمهوری اسالمی ایران در نظام اداری کشور را 
جهت انتقال تجربه و آشنایی حاضران در اجالس با حدود 
و وظایف و اختیارات س��ازمان بازرسی کل کشور جمهوری 

اسالمی ایران تشریح کرد. 
وی با اش��اره به اینکه  »نظام نظارت و بازرس��ی در ایران 
پس از انقالب مش��روطیت و از سال 1308 هجری شمسی 
پایه گذاری ش��ده است« افزود: در این سال مجلس شورای 
ملی وقت، هیأت تفتیشه مملکتی را تصویب کرد و در سال 
1313 به تفتیش کل مملکتی تبدیل شد. بعد از مدتی اداره 
کل بازرسی کش��ور زیر نظر وزیر دادگستری ایجاد شد که 
به بازرس��ی نظام اداری و قضایی مبادرت می کرد. در سال 
1333 عالوه بر اداره کل بازرسی کشور، هیأت عالی نظارت 
شکل گرفت. در سال 1337 بازرسی شاهنشاهی جایگزین 
این نهاد شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: 
با وقوع انقالب اس��المی در س��ال 1357 هجری شمس��ی 
)1979 میالدی(، س��ازمان بازرس��ی کل کشور جمهوری 
اسالمی ایران تأسیس ش��د و براساس مصوبات شورایعالی 
انقالب سازمان های مش��ابه قبلی منحل شدند. با تصویب 
قانون اساس��ی ایران برمبنای جمهوری اس��المی، تشکیل 
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد پایدار در اصل 

174 قانون اساسی تثبیت شد. 
سراج در تبیین جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور 
در حقوق موضوعه جمهوری اسالمی ایران، گفت، در اصل 
174 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران تصریح شده 

است:  )براس��اس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن 
جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دس��تگاه  های اداری 
سازمانی به نام  »سازمان بازرسی کل کشور« زیر نظر رئیس 
قوه قضاییه تشکیل می شود. حدود اختیارات و وظایف این 
س��ازمان را قانون تعیین می کند( بر این پایه قانون تشکیل 
سازمان در سال 1360 هجری شمسی به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسیدو از همان سال این سازمان به فعالیت 
خود ادامه داد. قانون مزبور با تغییرات و اصالحاتی در سال 
1375- 1387 مواجه شد. این قانون در سال 1393 هجری 

شمسی با آخرین اصالحات تصویب شد. 
او در ادام��ه ب��ه وظای��ف آمبودزمان��ی و حف��ظ حقوق 
ش��هروندی، اقدامات بازدارنده و پیش��گیرانه، حفظ حقوق 
عمومی و برخورد با مفاس��د اقتص��ادی و اداری، اختیارات 
ویژه قضایی و اختیارات س��ازمان و نیز وظایف دستگاه ها و 

مسئوالن این سازمان را تشریح  کرد. 
س��راج درخص��وص نق��ش آمبودزمان��ی و حفظ حقوق 
ش��هروندی، گفت: همواره آمبودزمان ها نقش واسطه بین 
دستگاه های دولتی و ش��هروندان را ایفاد می کنند و عالوه 
بر رس��یدگی به تظلمات و ش��کایات افراد، در مواردی هم 
به مقابله با فس��اد اداری می پردازند. یکی از وظایفی که به 
موجب قانون بر عهده این س��ازمان قرار گرفته رس��یدگی 
به ش��کایات و اعالمات مردمی اس��ت. رسیدگی به تخطی 
دس��تگاه های اجرای��ی و عموم��ی از قانون یا ش��کایات از 
تصمیم��ات و مصوبات دولتی وظیفه این س��ازمان اس��ت. 
وظیفه اصلی سازمان نظارت بر حسن جریان امور و اجرای 

صحیح قوانین است. 
به گفته وی، با اعالم تخلف از قانون توس��ط مس��ئوالن 
مرب��وط، به محض وصول ش��کایت به این س��ازمان که در 
حال حاضر بیشتر از طریق اتوماسیون اداری انجام می شود 

موضوع ش��کایت به بخ��ش تخصصی مربوط ارج��اع داده 
می ش��ود. چنانچه رس��یدگی به این موضوع در صالحیت 
سازمان باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با تشکیل 
پرونده و احراز تخلف، برای اقدام مقتضی به مبادی و مراجع 

ذی صالح منعکس می شود. 
سراج اظهار کرد: همچنین کلیه شکایات از آیین نامه ها و 
تصویب نامه های دولت و بخشنامه های مغایر با قوانین نیز از 
سوی این سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. این امر پس 
از تأیید مغایرت، برای ابطال به دیوان عدالت اداری به عنوان 
بخشی از قوه قضاییه که رسیدگی به شکایات و اعتراضات 
اش��خاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را عهده دار اس��ت و 
طبق اصل 173 قانون اساسی شکل گرفته ارسال می شود. 
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در تش��ریح نقش 
پیشگیرانه و بازدارنده س��ازمان گفت: به موجب ماده  )1( 
قانون تشکیل س��ازمان، نظارت و بازرس��ی مجموعه ای از 
فعالیت های مس��تمر، منظم و هدفدار اس��ت. این نظارت و 
بازرسی به منظور جمع آوری اطالعات الزم در مراحِل حین 
و بعد از اقدامات دس��تگاه های مشمول بازرسی و تجزیه و 
تحلی��ل آنها و تطبیق عملکرد با اه��داف و تکالیف قانونی 
و ارائه پیش��نهادی مناسب برای حس��ن جریان امور انجام 
می گیرد. به گفته سراج، به موجب ماده  )2( قانون، سازمان 
وظیفه و اختیار بازرسی برنامه ای و بازرسی های فوق العاده در 
دستگاه های اداری و عمومی را عهده دار است. این دستگاه ها 
ش��امل کلیه وزارتخانه ها، مؤسس��ات و شرکت های دولتی، 
وابس��ته و تابع دولت و دس��تگاه های عمومی است. منظور 
از عمومی س��ازمان های غیردولتی واج��د وظایف عمومی 
و اعمال حاکمیت و تصدی هس��تند ک��ه در قانون مربوط 
احصا ش��ده اند،  )مثل شهرداری ها( و مؤسسات عام المنفعه 
عمومی که وظیفه کمک رسانی، بهزیستی و حمایت مردم 

را عهده دار هستند  )مانند تأمین اجتماعی(. 
نقش بازرس��ان قضایی دارای ابالغ خ��اص، تأیید نهایی 
گزارش ها و ضمانت اجرای پیشنهادها، وظایف دستگاه های 
ذی رب��ط و مخاطب��ان گزارش ه��ای س��ازمان از دیگ��ر 

سرفصل های تشریحی سراج در این سمپوزیوم بود. 
در این سمپوزیوم دو روزه موضوع بازرسی و حقوق زنان، 
بازرسی و حقوق معلوالن، بازرسی و مبارزه با تبعیض بررسی 
و در کن��ار آن فرآین��د تصمیم گیری و عملک��رد نهادهای 
آمبودزم��ان و مع��ادل آن در کش��ورهای مختل��ف جهان 

به صورت گزینه ای به چالش کشیده شد. 
نهاد بازرس��ی در ترکی��ه در راس��تای اصالحاتی که در 
همه پرس��ی قانون اساسی در 12 سپتامبر 2010 میالدی 
همزمان با سالروز کودتای نظامی 1980 میالدی در قانون 
اساسی این کش��ور داده شد، در ژوئن سال 2012 میالدی 
تأس��یس شد و از ماه مارس سال 2013 میالدی نیز شروع 

به قبول شکایات مردمی کرده است. 
نه��اد آمبودزمان بازرس��ی در ترکیه ک��ه وظایف آن در 
کش��ورمان معادل سازمان بازرسی کل کش��ور است، نهاد 
مس��تقل و نوپایی اس��ت که در راس��تای فرآیند همگرایی 
ترکیه با اتحادیه اروپا شکل گرفته است. این نهاد در واقع از 
نظر اداری وابس��ته به مجلس ولی دارای بودجه و اختیارات 

مستقلی است. 
ای��ن س��مپوزیوم طی مراس��می با حض��ور رجب طیب 
اردوغ��ان رئیس جمه��ور، عصم��ت یلماز رئی��س مجلس، 
مقامات بلندپایه قوه قضاییه ترکیه و با ش��رکت نمایندگان 
آمبودزمان و مدافعان حقوق بش��ر، کارشناسان و اساتید از 
26 کش��ور از ایران ش��روع به کار کرد. ناصر سراج به همراه 
منصور آقامحمدی، رئیس امور بین المللی سازمان بازرسی 

کل کشور در این سمپوزیوم شرکت کرد. 
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مقایسه قوانین ایران با پیش  نویس کنوانسیون مبارزه با فساد  )پولشویی(
فریدون نهرینی

پولشویی پدیده ای است که معموال منشأ مجرمانه دارد و به منظور حلیت بخشیدن 
به درآمدهای ناسالم و غیر قانونی به کار گرفته می شود. چندی است دولت ها درصدد 
بر آمده اند تا با این پدیده شوم اقتصادی و بعضا سیاسی برخورد جدی کنند. دولت ایران 
نیز اگرچه کمی دیرتر ولی هماهنگ و همراه با سایر دول عزم خود را جزم کرده است تا 
به منظور مقابله با اصل پولشویی و آثار مخرب و زیانبار آن، تمهیداتی را فراهم و در قالب 
یک الیحه قانونی به مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی برخاسته و به آن وصف مجرمانه 
بخشد. پولشویی که فی الواقع یکی از مصادیق فساد اقتصادی به شمار می رود، مجموعه 
اقدامات و فعالیت هایی را در بر می گیرد که طی آن مجرمان تمامی درآمدهای نامشروع 
و غیر قانونی خود را که از طریق قاچاق کاال و مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه و حتی 
قاچاق زنان و کودکان به دست می آورند، از مجرای قانونی همانند سیستم بانکی عبور 
داده و به آن صبغه قانونی و مشروع می دهند. این عملیات نه تنها درآمدهای غیر قانونی 
حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود 
بیشتر ترغیب می کند، موازنه اقتصادی کشور را نیز بر هم زده و تراز مالی ساالنه کشور 
را نیز به غلط نشان می دهد. زیرا افزایش نقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به نحو 
ناصحیح در صورت های مالی درج و ملحوظ می شود، دولتمردان را به اشتباه انداخته و 
به تصور غیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست گذاری های مالی و پولی 
کشور را متاثر می سازد. به همین جهت دولت ها قادر نخواهند بود کنترلی بر امور مالی 
و اقتصادی خویش داشته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مصوب برقرار کنند. 
بنابراین مبارزه با آن صرفا یک همکاری بین المللی را می طلبد تا بتوان با حراس��ت از 
امنیت اقتصادی درون و برون مرزی کشور، به نتیجه مطلوب دست یازید.  اخیرا به منظور 
حصول اهداف فوق، الیحه مبارزه با جرم پولشویی در دستور کار مجلس شورای اسالمی 

قرار گرفت و کلیات آن در تاریخ های 82/5/12 و 82/5/14 به تصویب مجلس رسید.
عالوه بر مورد فوق، مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در سال 2000 وجود یک 
کنوانسیون مستقل برای مبارزه با فساد را ضروری تشخیص داد که بر همین اساس 
کمیته ویژه ای مرکب از نمایندگان بیش از یکصد کشور جهان در وین تاکنون چهار 
 )Corruption(  نشست دو هفته ای داشته اند و پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد
را مورد بررسی قرار دادند. در نشست های مزبور، نماینده دولت ایران نیز در ضمن هیات 
اعزامی شرکت داشته است. این کنوانسیون در نظر دارد تا یک قانون بین المللی را توسط 
کشور های عضو کنوانسیون به تصویب برس��اند. در پیش نویس کنوانسیون مبارزه با 
فساد، از کشورهای عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانونی درخصوص مواد 

و مقررات این کنوانسیون، مدلول مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانده 
و با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند.  به هر حال الزم بود 
ابتدا مقررات و قوانین موجود در نظام قانونی و قضایی ایران بررسی و با مواد کنوانسیون 
تطبیق داده شود و مواردی هم که سابقه تقنین در ایران ندارد اعالم شود. در این مقاله 
تحقیق و بررسی درحد بضاعت نگارنده انجام پذیرفت که ذیال مواد مهم کنوانسیون در 
بدو امر به اختصار آمده است و سپس با مواد قانونی مرتبط با آن در سیستم قانونی ایران 
تطبیق داده شده است . بدیهی است بسیاری از مواد قانونی مورد مقایسه کامال و عینا 
با مواد کنوانسیون انطباق ندارد اما سعی شده است تا حتی المقدورمواد قانونی مشابه 

آورده شود. 
1- موضوع ایجاد سازگاری بین رازداری بانکی و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد: 
هم اکنون رازداری بانکی مطابق با ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 
212 قانون آیین دادرسی مدنی جدید به کیفیتی از بین رفته و دادگاه ها اختیار دارند 
در این زمینه از بانک ها نسبت به حساب های مش��تریان آنها استعالم کرده و بانک ها 
مکلف به تبعیت هستند در این خصوص مواد 304 و 399 آیین دادرسی مدنی سابق 
از حیث مستثنی شدن بانک ها قابل توجه است.  ممنوعیت معامله به قصد فرار از دین 
به طور صوری در ماده 218 قانون مدنی، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای 
مالی مصوب آذر ماه سال 1377 وصف مجرمانه پیدا کرده و می توان حتی در صورت 
انتقال مال به انتقال گیرنده، خسارات مربوطه را از انتقال گیرنده استیفاء کرد لیکن به 
استثنای مورد فوق انتقال مال ناشی از فساد به بستگان، قابلیت استرداد ندارد مگر آنکه 
 در تملک شخص فاسد  )مجرم( قرار داشته باشد به ویژه آنکه با رای وحدت رویه شماره

 581 -71/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، دادگاه های انقالب صالحیت پیدا 
کردند که به ادعای مالکیت اش��خاصی که مال را حتی از 1- شخص فاسد، به انتقال 
گرفته اند، رسیدگی کرده و رای دهند  )از این جهت کنوانسیون مزبور بسیار مفید خواهد 
بود و آنچه مناط اعتبار تلقی شده، تشخیص وجوه و دارایی های ناشی از فساد اداری است 
و تغییر در مالکیت در آن، هیچ گونه محدودیتی از حیث تعقیب مجرمان ایجاد نمی کند  

)نامه جناب آقای طهماسب مظاهری، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی(. 
2- در بند ب ماده 1، ازجمله اهداف کمیس��یون، اس��ترداد عواید ناشی از فساد به 
کشورهای اصلی است. بحث استرداد وجوه و اموال حاصله از جرم در مادتین 9 و 10 
قانون مجازات اس��المی ایران و همچنین برخی از مقررات خاص مانند ماده 1 قانون 
تشدید مجازات مرتکبان ارتش��ا و اختالس و کالهبرداری سال 1367 و ماده 2 قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 پیش بینی شده است 

اما در روابط بین الملل می باید از عهدنامه استرداد مجرمان، استمداد جست  ) بند ز ماده 
2 کنوانسیون از این مورد تحت عنوان عایدات کیفری نام برده است(. 

3- بند ل ماده 2  )گزینه اول - فساد( - در این قسمت مقررات قانونی ایران ازجمله 
مواد 588 به بعد قانون مجازات اس��المی و قانون تش��دید مجازات مرتکبان ارتشا و 
اختالس و کالهبرداری سال 1367 تقریر حکم کرده اس��ت و به عالوه در گزینه دوم 
فساد نیز منظور از فساد، افعال مندرج در کنوانس��یون و جرائم قانونی مصوب در هر 

کشور عضو است. 
4- بند 2 ماده 3 کنوانسیون، نظر بر جرائم مطلق یا جرائم بدون نتیجه خاص دارد 
لهذا ضرورت ندارد جرائم مربوط به فس��اد، منتهی به ضرر یا ایجاد خسارت در امالک 
دولت شود البته می باید به جای امالک از عنوان اموال و هر نوع حقوق متعلق به دولت 

استفاده کرد. 
5- صالحیت قضایی هر دولت عضو در مواردی طبق این کنوانسیون جریان می یابد 
که فساد و جرائم مرتبط با آن، حقوق یکی از اعضای کنوانسیون را مورد تعرض قرار دهد. 
در این صورت در اجرای این کنوانس��یون، همکاری قضایی سایر دول عضو به منظور 
کمک به دولت عضو زیان دیده به منظور تعقیب متهم و جمع آوری دالیل و اعاده اموال 
ناش��ی از جرم ضرورت می یابد واال هرگاه تمامی ارکان جرم و ازجمله شخص متهم و 
اموال ناشی از جرم در یک کشور موجود باشد، صالحیت مراجع قضایی سایر دول عضو 
کنوانسیون، منتفی است، از این حیث مواد 3تا 8 قانون مجازات اسالمی قابل توجه است. 
6- کنوانسیون در مواردی که یک دولت و حکومت سیاسی، مرتکب فساد و جرائم 

موضوع این کنوانسیون شود، ساکت است و حکم خاصی ندارد. 
7- بند 1 مکرر ماده 8 کنوانسیون ناظر بر تدوین قوانین مربوط به خریدهای عمومی 
توسط کارگزاران تدارکاتی است. بخش سوم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 
1366 از ماده 79 به بعد آن قانون بر معامالت دولتی، حاکمیت دارد و معامالت مراجع 
و نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل ش��هرداری ها نیز تابع ضوابط و مقررات خاص 
خویش است. در نهایت فعال وحدت قانونی در این خصوص ناظر بر تمامی مراجع دولتی و 
عمومی وجود ندارد که قطعا رعایت این بخش از کنوانسیون، مستلزم تقنین جدید است. 
ضمنا آیین نامه معامالت دولتی مصوب 1349/12/27 و اصالحات بعدی آن مصوب 
مجلس شورای ملی سابق و آیین نامه اموال دولتی  مصوب 1372/4/27 هیات وزیران 
نیز فعال از جهاتی مالک عمل است. ضمن آنکه قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی 
مصوب 1348/3/19 و قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان 
دولت در معامالت دولتی کشور مصوب سال 1337 نیز در این خصوص شمولیت دارد. 
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آرای قابل تجدیدنظر محمد حسین طارمی
یکی از ویژگی های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدیدنظر 
بس��یاری از آرای ص��ادره در دادگاه های بدوی اس��ت. از این رو 
در راس��تای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آرای اشتباه و 
جلوگی��ری از اعمال غرض و بی عدالتی و ب��رای دفاع از حقوق 
متهم، به متهم این حق داده شده است که چنانچه از رای دادگاه 

راضی نبود، از مرجع باالتر تقاضای رسیدگی مجدد کند. 
مقص��ود از  »آرا« چنانکه در ماده 232 آ. د. ک آمده اس��ت، 
اعم از حکم  )رای دادگاه( و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور 
نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می شود، 
بلکه ش��امل قرار بدوی و اظهارنظر در ماهیت دعوا نیز می شود. 
در این خصوص رای وحدت رویه ش��ماره 640 تاریخ 78/8/18، 
اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار هایی گذارده اس��ت که اصدار 
آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می سازد. در 
نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدیدنظر دانسته شد. بدین سان، 

قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ. د. ک نیز ذکر شده است. 
الف( قرار های قابل تجدیدنظر

1. قرار هـای دادسـرا: به موج��ب قانون احیای دادس��را ها 
قرار های دادس��را در مواردی قابل تجدیدنظر در همان مرجع یا 
در دادگاه صالحه اس��ت. از آن جمله قرار بازداشت موقت است 
که به موج��ب بندح ماده 3 این قانون متهم ح��ق دارد به قرار 
بازداشت صادره از سوی بازپرس در هر ماه یک مرتبه درخواست 
رفع بازداشت و تجدیدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوی 
دیگر به موج��ب بند ط همین ماده چنانچه متهم به جرمی به 
علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر ببرد و پرونده اتهامی او 
منجر به تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف 
به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است، مگر آنکه جهات قانونی 
یا علل موجهی برای بقای قرار تامین صادره وجود داش��ته باشد 
که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقا می ش��ود. 
در این صورت متهم حق دارد به دادگاه عمومی یا انقالب محل 
ظرف 10روز از تاریخ ابالغ شکایت کند. البته در بند ن این ماده 
نیز قرار های بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در سه مورد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض و تجدیدنظر در 
دادگاه صالح��ه بوده و نظر دادگاه که در جلس��ه اداری خارج از 

نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود. 
موارد مذکور عبارتند از: 

1. اعت��راض به قرار ه��ای منع تعقی��ب و موقوفی تعقیب به 
تقاضای شاکی خصوصی

2. اعتراض به قرار های عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید 
تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم. 

3. اعت��راض به ق��رار اناطه ب��ه تقاضای ش��اکی خصوصی و 
دادستان. 

ذکر این نکته ضروری است که اعتراض به قرارها باعث توقف 
جری��ان تحقیق��ات و مانع از اجرای قرار نب��وده و کلیه اقدامات 
بازپرس��ی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و 
چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم باشد، فورا اجرا می شود. 

2. قرار هـای دادگاه: نکته ای که در مورد قابلیت تجدیدنظر 
در یک حکم دادگاه صالح باید در نظر داشت این است که نیازی 
نیس��ت چنین حکمی، لزوما حکم محکومیت ب��ه یکی از این 
مجازات هاباش��د. در واقع چنانچه گفته شد، عالوه بر اینکه قرار 
صادره در دادس��را مانند قرار منع تعقی��ب و قرار موقوفی قابل 
تجدیدنظ��ر اس��ت، در دادگاه نیز آرای قاب��ل تجدیدنظر اعم از 
محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب اس��ت. مبنای 
این مطلب رای وحدت رویه شماره 600 به تاریخ 74/8/4 است 
که  بعدها قانونگذار در تبصره ماده 232 آ. د. ک در سال 1387 

بر این نکته تاکید ورزید. 
ب( احکام قابل تجدیدنظر

م��اده 232 ق. آ. د. ک. جدید احکام قابل تجدیدنظر را احصا 
کرده و سایر احکام را قطعی دانسته است. احکام قابل درخواست 

تجدیدنظر عبارتند از: 
1. جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم است. 

2. جرائمی که به موجب قانون مش��مول حد یا قصاص نفس 
و اطراف است. 

3. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. 

4. جرائم��ی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از س��ه ماه 
حبس یا شالق یا جزای نقدی بیش از 500 هزار ریال باشد. 

5. محکومیت های انفصال از خدمت. 
در تم��ام موارد فوق، مالک تش��خیص آرای قابل تجدیدنظر، 
مج��ازات پیش بینی ش��ده در قانون برای عمل متهم اس��ت نه 
مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین، اگر مثال عملی به موجب 
قانون مستوجب قصاص عضو باش��د  )بند 2(، حتی اگر شاکی 
خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و با 
رعایت تخفیف، حکم به 300 هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم 
دادگاه در این خصوص همچنان قابل تجدیدنظر خواهی است. 

در برخ��ی موارد، حکم دادگاه عالوه بر جنبه کیفری، ناظر بر 
دع��وای خصوصی و محکومیت متهم ب��ه پرداخت ضرر و زیان 
ناش��ی از جرم نیز است. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی، 
اعم از اینکه مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول 
یکی از طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این 
جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در قانون آیین 
دادرسی مدنی باید قابلیت تجدیدنظر داشته باشد. در ماده 331 
آ. د. ک. جدید حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته 
ش��ده که خواسته خواهان بیشتر از 3 میلیون ریال باشد. بدین 
ترتیب، اصوال حک��م دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز، در 
صورتی قابل تجدیدنظر خواهی است که میزان خواسته شاکی یا 
مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق 

باشد. با این حال، ماده 234 آ. د. ک. پذیرفته است که: 
 »در م��واردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای 
ضرر و زیان تواما صادر شده، چنانچه یکی از جنبه مذکور قابل 
در خواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل 
درخواست تجدیدنظر بوده و صالحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر 

همین مبنا خواهد بود«. 
بنابراین، مثال اگر حکم دادگاه مبنی محکومیت متهم به یک 
سال زندان و پرداخت 2 میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم 

باش��د یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به 400 
ه��زار ریال جزای نق��دی و پرداخت 4 میلیون ریال ضرر و زیان 
ناش��ی از جرم داشته باش��د، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این 

حکم قابل تجدیدنظر خواهی است. 
نواقص ماده 232

ماده 232 از موادی اس��ت که حقوقدانان بر آن نواقصی ذکر 
کرده اند. از آن جمله این ایراد اس��ت که گرچه برای ضبط اموال 
در بند ج س��قفی تعیین ش��ده، اما برای مصادره اموال س��قفی 
تعیین نش��ده است. از س��وی دیگر در محکومیت دیه، کف آن 
را خم��س دیه تعیین کرده که با توجه به میزان دیه در س��ال 
1386 که مبلغ 35 میلیون تومان بود، محکومیت به دیه کمتر 
از 7 میلیون قطعی اس��ت. لیکن در مج��ازات ضبط اموال کف 
تعیین ش��ده مبلغ 100 هزار توم��ان و در مجازات جزای نقدی 
کف آن 50 هزار تومان اس��ت. روش��ن نیس��ت که این اختالف 
فاحش در تعیین کف محکومیت های مالی به چه دلیلی است و 
چرا قانونگذار به این امر بی توجهی کرده است؟!  در محکومیت 
به دیه چ��را کف در نظر گرفته برای تجدیدنظر خواهی خمس 

دیه کامل است و چرا کمتر از این مدنظر قرار نگرفته است؟!  
ای��راد دیگر برمبن��ای قابلیت تجدیدنظر خواه��ی آرا )یعنی 
مج��ازات قانونی عمل ارتکابی( بیان ش��ده اس��ت، و آن را فاقد 
توجیه عقلی و قضایی الزم دانس��ته اس��ت. کافی است دادرس 
ماده اس��تنادی خود را تغیی��ر داده، آن را به نحوی برگزیند که 
رای صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم 
را به مجازات سنگین تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود 
س��نگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رای صادره از 
قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. منطق عقلی و موازین 
شناخته ش��ده ایجاب می کند که میزان محکومیت مندرج در 
حکم، معیار تجدیدنظرخواهی به شمار آید. روشی که در بندهای 
چهارگانه ماده 19 قانون تش��کیل دادگاه های عمومی و انقالت 

پیش بینی شده بود، عاقالنه تر به نظر می رسد. 
دایره شمول ماده 232

نحوه تجدیدنظر خواهی نس��بت به احکام دادگاه های نظامی 
تابع مقررات قانون تش��کیل س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح 
مص��وب 1364 اس��ت و تابع ماده 232 نیس��ت. ضمن این که 
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تجدیدنظر خواهی نس��بت به احکام محکومیت صادره از سوی 
دادگاه انقالب اسالمی در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر تابع 
مقررات مذکور در ماده 232 نیست، بلکه تابع مقررات پیش بینی 
شده در قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب 
سال 1382 است. همچنین آرای صادره در مورد قاچاق کاال و ارز 
براساس قوانین خاص مربوط به این دو موضوع قابل تجدیدنظر 

است. 
جهات تجدیدنظرخواهی

آرای قابل تجدیدنظر، تنها به دالیلی که در قانون ذکر ش��ده 
و جه��ات تجدیدنظر نامیده می ش��وند؛ می توانند مورد اعتراض 
و تجدیدنظرخواه��ی قرار گیرند. البته برخ��ی از این جهات به 
حدی گسترده و عام است که به تنهایی می تواند منعکس کننده 
تم��ام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی ق��رار گیرد. جهات 
درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق. تشکیل دادگاه های عمومی 

و انقالب عبارتند از: 
 »الف- ادعای عدم اعتبار مدارک اس��تنادی دادگاه یا فقدان 

شرایط قانونی شهادت شهود یا دروغ بودن شهادت آنها
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی
د- ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.«

کیفیت تحقیقات در دادسرا
در اجتماع اعمالی از س��وی برخی افراد س��ر می زند که نظم 
و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اش��خاص 
دیگر را تضییع می کند، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع 
جامعه اس��ت دادس��راها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف 
ج��رم و تعقیب متهم و جمع آوری دالیل ک��رده تا حقوق افراد 
جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود. 
اما دادس��را نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد یا 
فقط به حفظ و تامین امنیت اجتماعی بپردازد، بلکه مکلف است 
ضم��ن انجام امور فوق از مته��م حمایت کرده و حقوق فردی و 

اجتماعی وی را نیز لحاظ کند. 
از ای��ن رو دادس��رای عموم��ی و انقالب که ب��ه اکثر جرائم 
رس��یدگی می کند، ازجایگاه مهمی برخوردار اس��ت. دادسرای 

نظامی و دادس��رای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی 
و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرائم خاص نظامیان و روحانیون 
رس��یدگی می کنند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریبا 
یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات 
برخی مقررات باید رعایت ش��ود تا از یک طرف حقوق شاکی و 
اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات 

به شرح زیر است: 
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا: 

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی 
برای شروع به تحقیقات عبارتند از: 

الف- شکایت شاکی
ب- اع��الم و اخبار ضابطان دادگس��تری یا اش��خاصی که از 

قول شان اطمینان حاصل شود. 
ج- جرائم مشهود درصورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد. 

د- اظهار و اقرار متهم
از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات باال غیر قانونی 

و بدون مجوز است. 
1-  شکایت

تمام��ی جرائم دارای جنبه عمومی ان��د و برخی جرائم عالوه 
بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هس��تند. برای مثال 
جرائ��م رانندگی ب��دون پروانه یا حمل مش��روب الکلی یا عبور 
غیر مجاز از مرز و... صرفا جنبه عمومی دارند ولی جرائمی چون 
قتل عمدی، کالهبرداری، س��رقت و. . . عالوه بر جنبه عمومی 
دارای جنبه خصوصی نیز هس��تند. در میان جرائمی که دارای 
جنب��ه عمومی و خصوصی با هم هس��تند بنا به دالیلی  )چون 
مصالح اجتماعی، اقتصادی و... که قانون تش��خیص داده(، جنبه 
خصوصی بعض��ی جرائم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد؛ برای 
مث��ال جرائمی نظیر ترک انفاق و فحاش��ی که اصطالحا به آنها 
جرائم قابل گذش��ت می گویند  )چون تعقیب و رس��یدگی آنها 
موکول به شکایت شاکی خصوصی است( تا هنگامی که متضرر 
از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. 
همچنین اگر ش��کایتی هم مطرح ش��ود، ولی بعدا شاکی از آن 
صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر 
به صدور حکم علیه متهم نیز ش��ود با رضایت شاکی خصوصی 

حکم و مجازات اجرا نخواهد شد. 
ب��ا ای��ن اوصاف مطابق قانون طرح ش��کایت برای ش��روع به 
رس��یدگی کافی اس��ت و قاض��ی نمی تواند از رس��یدگی به آن 
خودداری کند. قضات و ضابطان دادگس��تری موظفند شکایت 

کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. 
ش��کایت ش��فاهی در صورتمجلس قید و به امضای ش��اکی 
می رسد و اگرشاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب 
در صورتمجل��س قید و انطباق ش��کایت ش��فاهی با مندرجات 

صورتمجلس تصدیق می شود. 
شاکی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند و باید در 

شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند: 
الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج- ضرر و زیان مالی که به ش��اکی وارد ش��ده و مورد مطالبه 

است
د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد  )در صورت 

امکان(
ه- دالیل و اس��امی و مشخصات و نشانی گواهان  )در صورت 

امکان(
چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دالیل اقامه شکایت 
او کافی نباش��د یا شاکی از ش��کایت خود صرف نظر کرده، ولی 
موضوع از جرائم غیر قابل گذش��ت باش��د مانن��د کالهبرداری، 
سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و. . . قاضی تحقیقات 

الزم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد. 
درجرائم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت 
شاکی است، چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون 
باش��د و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا 
اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد، قاضی 
شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند یا خود امر 
کیفری را تعقیب کرده و اقدامات الزم را برای حفظ و جمع آوری 

دالیل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. 
ش��اکی حق دارد هنگام تحقیقات گواه��ان خود را معرفی و 
دالیل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با 
محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت 

بگیرد. 
همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تامین ضرر و زیان 
کند و قاضی در صورت صالحدید، قرار تامین خواس��ته از اموال 

متهم صادر می کند. 
 اعالم و اخبار ضابطان دادگستری

ضابطان دادگس��تری مامورانی  هس��تند که تح��ت نظارت و 
تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ 
آثار و دالیل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابالغ 
اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب 

قانون اقدام می کنند و عبارتند از: 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند  
فرار زندانیان، ارتکاب جرائم توسط زندانیان در داخل زندان و. . . 
ماموران نیروی مقاومت بس��یج که براب��ر قوانین خاص و در 

محدوده  وظایف محوله اقدام می کنند. 
 )توضیح: برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371، 
به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاس��داران انقالب اسالمی اجازه 
داده می ش��ود تا همانند ضابطان ق��وه قضاییه هنگام برخورد با 
جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام 
به موق��ع آنها یا اعالم نیاز آنان به منظور جلوگیری از بین رفتن 
آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی الزم 

را به عمل آورند(. 
سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی 
تمام یا برخی از وظای��ف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان 

محول کند. 
مقام��ات و مامورانی ک��ه به موجب قوانین خ��اص در حدود 
وظایف محوله ضابط دادگس��تری محس��وب می ش��وند مانند 
ماموران محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و شکار 

و. . . 
در هر صورت گزارش کلیه ضابطان در صورتی اعتبار و ارزش 

دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد. 
ضابطان دادگس��تری مکلفند دس��تورات مقام��ات قضایی را 
اجرا کنند و ریاس��ت و نظارت ب��ر ضابطان از حیث وظایفی که 
به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطان به محض اطالع 
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از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف 
و اخذ دس��تور الزم به مقام ذی ص��الح قضایی اعالم می کنند و 
درخصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات الزم را به منظور حفظ 
آالت و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، ا انجام 

می دهند و بالفاصله به اطالع مقام قضایی می رسانند. 
 )توضیح: جرائم مش��هود جرائمی هس��تند که: ا-  در مرئی 
و منظر ضابطان واقع ش��ده ی��ا بالفاصله ماموران در محل وقوع 
جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مش��اهده کنند 2-  
درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده یا متضرر 
از ج��رم، بالفاصل��ه پس از وقوع جرم ش��خص معین را مرتکب 
ج��رم، معرفی کنن��د. 3-  بالفاصله پس از وق��وع جرم عالئم و 
آثار و اس��باب و دالیل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق 
اسباب و دالیل یاد شده به متهم ثابت شود. 4-  متهم بالفاصله 
پس از وقوع جرم قصد فرار داش��ته یا در حال فرار یا فوری پس 
از آن دستگیر ش��ود. 5-  در مواردی که صاحب خانه بالفاصله 
پس از وقوع جرم ورود ماموران را به خانه خود درخواست کند. 

6-  متهم ولگرد باشد(
ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تامین از 
متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطالع 
مرجع قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند 
و چنانچ��ه در جرائم مش��هود، بازداش��ت متهم ب��رای تکمیل 
تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله 
کتبا به متهم ابالغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند 
متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت 
اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع مقام قضایی برس��د و نیز بازرسی 
منازل، اماکن و اش��یا و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید 
با اجازه مخصوص مقام قضایی باش��د، هرچند اجرای تحقیقات 
به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابطان ارجاع ش��ده باش��د. 
ضابطان پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی 
می کنند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. 
گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان 
آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد 
مگر آنکه داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم 
و امنیت عمومی اس��ت مانند بمب گ��ذاری و. . . یا قرائنی وجود 

داشته باشد که قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند. 
هر گاه کسی اعالم کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم 
مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمد، این اظهار برای 
ش��روع به تحقیقات کافی است هرچند دالیل دیگر برای انجام 
تحقیقات نباشد ولی اگر اعالم کننده شاهد قضیه نباشد به صرف 
اعالم او نمی توان ش��روع به تحقیق کرد مگر آنکه دالیل صحت 

ادعا موجود باشد. 
تحقیقات مقدماتی

پس از تقدیم ش��کواییه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح 
داده شد، مراتب فورا به دادستان اعالم می شود. 

پس از اطالع دادس��تان، حس��ب مورد موضوع ب��ه دادیار یا 
بازپرس ارجاع می شود. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع 
می ش��ود حق نظارت و دادن تعلیمات الزمه را خواهد داشت و 
درصورتی ک��ه تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل 
آن را بخواه��د ولو اینکه بازپ��رس تحقیقات خود را کامل بداند. 
دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله 
بازپ��رس صورت می گیرد حضور یافت��ه و ترتیب تحقیقات را از 

نزدیک مشاهده کند. 
صدور قرار تامین 

بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تامین است. 
)قرارهای تامین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان 
شده است(. بازپرس رأسا یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه 
مراحل تحقیق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ 

تامین و تبدیل تامین را صادر کند. 
در صورت صدور قرار بازداش��ت متهم توسط بازپرس، پرونده 
باید ظرف 24 ساعت جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال شود. 
درصورتی که دادس��تان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر 

دادستان متبع خواهد بود. 
درصورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند 
از بازپرس تقاضای رفع بازداش��ت خود را کن��د. در این صورت 
بازپرس مکلف اس��ت ظرف 10روز از تاریخ تنظیم درخواس��ت، 
نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادس��تان ارسال کند. الزم 
به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این 

حق استفاده کند. 

درصورتی که دادسراها متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه 
کرده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه الزم باشد 
و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور 

دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود. 
هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در موقعی که حضور او 
الزم بوده حاضر نشود به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز 
مکفول خود را معرفی کند در غیراین صورت از کفیل وجه الکفاله 

اخذ می شود. 
درصورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر 
کند و متهم تا دو ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی 
به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده 
قرار مکل��ف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه 
دالیل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد )الزم به ذکر 
اس��ت در جرائمی که در صالحیت دادگاه کیفری اس��تان است 

مدت فوق چهار ماه است(
در تحقیق��ات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات ش��اکی و 
ش��هود و مطلعان باید به صورت کامل استماع و در صورت لزوم 
نظریه کارش��ناس نیز اخذ شود، در صورت عدم حضور شهود و 
مطلعان بدون عذر موجه، بازپرس می تواند با موافقت دادس��تان 

نسبت به جلب آنها اقدام کند. 
ختم تحقیقات

پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع 
کرده و با اعالم ختم تحقیق��ات و اظهار عقیده خود پرونده را 
نزد دادستان ارسال می کند. عقیده بازپرس در هر حال یکی از 

موارد ذیل است: 
عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصوال جرمی واقع نشده 
اس��ت. عمل متهم جرم بوده و ق��رار مجرمیت صادر می کند. 
دادس��تان ظرف پنج روز پرونده را مالحظه و نظر خود را اعالم 

می کند. 
در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و 
در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به 

دادگاه صالحه ارسال می شود. 
درکیفر خواست نکات ذیل باید تصریح شود: 

نام و نام خانوادگی، نام پدر، س��ن، شغل، محل اقامت متهم، 

میزان سواد و وضعیت تأهل. 
- نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد

- نوع اتهام
- دالیل اتهام

- مواد قانونی مورد استناد
- سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه 

محکومیت کیفری باشد 
- تاریخ و محل وقوع جرم

در صورت ص��دور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب ش��اکی 
می توان��د ظ��رف 10 روز از تاریخ ابالغ ب��ه آن اعتراض کرده و 
در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج 
از نوبت و بدون حضور دادس��تان مطرح می شود. رای صادره از 

دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود. 
هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرر منع تعقیب متهم صادر 
و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب 
کرد مگر بعد از کش��ف دالیل جدید ک��ه در این صورت فقط 
برای یک مرتبه می توان به درخواس��ت دادستان وی را تعقیب 
کرد. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی 

خصوصی نیست. 
نقش دادسرا در مرحله دادرسی

رس��یدگی ماهوی به جرائم در جلسات دادگاه های کیفری 
باید با حضور دادس��تان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در 
دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و باید در دادگاه 
حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهارنظر منطقی 
و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و 

احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد. 
اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری با دادس��تان اس��ت. این مقام در باب 
اج��رای احکام کیف��ری تعلیمات الزم را به مام��وران ذی ربط 
می ده��د و درصحت اجرای حکم و ع��دم تعویق و تعطیل آن 
نظ��ارت می کند. همچنی��ن درخصوص صدور حک��م آزادی 
مش��روط نیز موافقت دادستان با پیش��نهاد دادیار ناظر زندان 
ضروری است و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان 

صورت می گیرد.
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 اهواز- خبرنگار فرصـت امروز- معاون 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی حفاری ای��ران در 
عملی��ات حفاری از جلوافتادگی برنامه حفاری 
و تکمی��ل 11 حلقه چاه نف��ت وگاز از ابتدای 
س��ال جاری تا کنون خبر داد.مهندس مهران 
مکوندی در توضیح بیش��تر در این باره اظهار 
ک��رد: عملیات حفاری و تکمیل این تعداد چاه 
در مجموع 171 روز زودتر از برنامه تعریف شده 
از سوی شرکت های متقاضی تحقق یافت.وی 
اف��زود: از این چاه ها 3 حلقه توس��عه ای، یک 
حلقه اکتشافی و 7 حلقه تعمیری بوده است که 
7 حلقه در حوزه فعالیت ش��رکت ملی مناطق 
نفتخیز جن��وب، 2 حلقه در گس��تره فعالیت 

ش��رکت نفت فالت قاره، یک حلقه در شرکت 
نف��ت مناطق مرکزی و ی��ک حلقه در منطقه 
عملیاتی مدیریت اکتش��اف شرکت ملی نفت 
ایران حفاری و تکمیل ش��ده است.مکوندی با 
اشاره به این که این شرکت در سال 93 موفق 
شد حفاری و تکمیل 17 حلقه چاه را در مدت 
345 روز زودتر از برنامه تعیین ش��ده از سوی 
واحدهای متقاضی به اتمام برساند، اظهار کرد: 
ش��تاب بخش��ی در اجرای پروژه های حفاری 
بویژه در میدان های مش��ترک در دستور کار 

این معاونت قرار دارد و پیش بینی می شود در 
این زمینه امسال توفیق بیشتری داشته باشیم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در 
عملیات حفاری با تاکید بر رعایت کامل مقررات 
ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست )HSE( در 
اجرای پروژه های حفاری چاه های نفت و گاز 
توس��ط این ش��رکت، افزود: موفقیت به دست 
آمده در انجام حفاری و تکمیل چاه های پیش 
گفته  حاصل تخصص، تجربه و تالش مضاعف 
کارکنان و همکاری و هماهنگی تنگاتنگ میان 

 مدیری��ت های عملیات حفاری خش��کی یک،
2 و 3 و حفاری در دریا با شرکت های متقاضی 
است.وی گفت: جلوافتادگی در حفاری چاه های 
نفت و گاز در مناطق خش��کی و دریایی از نظر 
بهره برداری زودهنگام از مخازن، ترخیص دکل 
حف��اری و بکارگی��ری آن در موقعیت دیگر و 
کاه��ش هزینه ها و درآم��د زایی برای صنعت 
نفت کش��ور بسیار با اهمیت و ارزش اقتصادی 
باالیی دارد.مکوندی به برنامه های این شرکت 
در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت 

کشور اشاره و خاطر نشان کرد: در زمان حاضر 
ناوگان عملیاتی ش��رکت ملی حفاری ایران و 
تجهیزات خدمات فنی و مهندسی این شرکت 
بر اساس برنامه های شرکت ملی نفت ایران به 
کار گرفته شده و در مناطق مختلف کشور در 

چرخه عملیات قرار دارند.

مهندس مهران مکوندی

جلو افتادگی عملیات حفاری و تکمیل 11 حلقه چاه نفت و گاز

ارومیـه- خبرنگار فرصـت امروز- عضو 
ش��ورای اس��المی ش��هر ارومیه گفت: امسال 
20 میلیارد تومان بودجه برای فعالیت فرهنگی 
در ارومیه تخصیص یافته اس��ت. حجت االسالم 
محمد خلیل پور در نشس��ت خب��ری اعضای 
ش��ورای اس��المی ش��هر ارومیه که در س��الن 
جلسات فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد، 
اظهار داش��ت: امسال خوش��بختانه حدود 20 
میلیارد تومان بودجه فرهنگی برای فعالیت در 

این حوزه تخصیص یافته اس��ت. وی با اشاره به 
این موضوع که 15 سازمان وابسته به شهرداری 
نی��م درصد اعتب��ارات خود را ب��ه فعالیت های 
فرهنگی اختص��اص می دهند، ی��ادآوری کرد: 
سازمان فرهنگی و ورزشی در این ارتباط به طور 

خاص وارد عمل شده و برنامه های مختلفی به 
مرحله اجرا می گذارد.وي با اظهار اینکه 15 نفر 
اعضای ش��ورای اسالمی شهر با وجود عضویت 
در کمیس��یون های مختلف ب��ه معنای واقعی 
کلمه از فعالیت های فرهنگی پش��تیبانی کرده 

و به اهمیت داش��تن این سری برنامه ها معتقد 
هستند، اضافه کرد: شهرداری ارومیه به عنوان 
ب��ازوی اجرایي  ش��ورا اقدام��ات الزم را انجام 
می دهد.خلیل پوربا اظهار اینکه شهرداری برای 
برگزاری کارگاه های آموزشی کسب مهارت های 

زندگی وارد عمل شده اس��ت، اضاف��ه کرد: در 
ص��ورت همت و همراه��ی نهادهای مختلف و 
س��ازمان های مردم نهاد در این زمینه می توان 
دس��تاوردهای مورد انتظار را داشت.وی یکی از 
معضل های اساس��ی در عصر جاری را افزایش 
یافتن آم��ار طالق بین خانواده  ها حتی گرایش 
کارمندان و تحصیل کرد ه ها به این سمت و سو 
عنوان کرد و گفت: بیش از 15 عامل در گرایش 

یافتن خانواده ها به این معضل تاثیرگذار است.

عضو شورای اسالمی شهر ارومیه خبر داد

تخصیص 20 میلیارد تومان بودجه برای فعالیت فرهنگی در ارومیه

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- 
دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری 
ق��دس با حض��ور نماین��دگان اس��تانداری، 
دادگس��تری، فرمانداری، مدی��ران مناطق و 
س��ازمانها و حوزه معاونت خدمات ش��هری 
ش��هرداری ق��دس در محل س��ازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی برگزار گردید. در این 
جلسه  معاون خدمات شهر و جانشین رییس 

مدیریت بحران شهرداری گفت: پس از ابالغ 
تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداریها اقدام 
به تشکیل ستاد نمودیم که طی آن پیرامون 
موضوع��ات مختلف و اهمیت هماهنگی الزم 
بین واحدهای ش��هرداری تبادل نظر گردید.
فرزاد شاه بهرامی ادامه داد: موضوع مدیریت 

بح��ران و لزوم هماهنگ��ی الزم بین اعضا در 
زم��ان وقوع هرگون��ه حادث��ه ای از اهمیت 
بس��یار باالی��ی برخوردار بوده ک��ه همه باید 
به آن توجه داش��ته باش��یم.وی ادامه داد در 
حال حاضر تمام دس��تگاه های عضو موظف 
شدند نس��بت به امکان سنجی و پیش بینی 

ل��وازم و تجهیزات مورد نیاز بررس��ی الزم  را 
انجام و آن را به دبیرخانه ستاد اعالم نمایند.

در ادامه دبیر جلسه پیرامون برگزاری جلسه 
اول و مصوبات آن گفت: در جلسه اول ضمن 
بررسی دستورالعمل تشکیل ستاد بحث های 
مفصلی مطرح ش��د و قرار شد که هر یک از 

مس��ئولین واحدها نس��بت به وظایف قانونی 
اقدام و نتیجه به دبیرخانه منعکس گردد.

عل��ی رزاق��ی افزود: ای��ن س��تاد از چهار 
کارگ��روه که هریک وظایف خ��اص خود را 
دارند تش��کیل شده که مس��ئولین مربوطه 
در این جلس��ه توضیحاتی را برای حاضرین 
پیرامون تش��کیل کارگ��روه مربوط��ه بیان 

نمودند.

دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قدس برگزار شد

رشـت- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان گیالن گفت : شهرک صنعتی 
لوشان موقعیت استراتژیکی دارد که با راه اندازی خط ریلی 
می تواند در تجارت نقش سازنده ای داشته باشد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ، 
طهمورث الهوتی اشکوری طی بازدیدی از شهرک صنعتی 
لوش��ان و وضعیت زیر س��اختی آن درخص��وص جایگاه و 
اهمیت ش��هرک های صنعتی بعنوان یکی از بازوان اصلی 

چرخه صنعت، تولید و اشتغال در کشور بیان داشت : احداث 
ش��هرک های صنعتی پیش قراول توسعه، عمران و آبادانی 
بوده و کش��ور را برای تکیه بر تولی��د داخلی و خودکفایی 
آماده می کند. یکی از شهرک های صنعتی مادر در گیالن، 
شهرک صنعتی لوشان می باشد که با دارا بودن بیش از 117  
واحد صنعتی فعال و نیمه فعال، نقش تعیین کننده ای در 
صنعت، تولید و اشتغال استان داشته است. شهرک صنعتی 
لوشان به علت قرارگیری در مجاورت آزادراه قزوین – رشت 

و راه آهن، موقعیت اس��تراتژیکی دارد که با راه اندازی خط 
ریلی می تواند در تجارت نقش س��ازنده ای داش��ته باشد. 
مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن در 
خصوص مشکالت واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک 
بیان داش��ت : واحدهای تولیدی متناسب با نوع تولیدات و 
محصوالتی که دارند، با مش��کالت متعددی دست و پنجه 
نرم می کنند که اهم مش��کالت آنها را می توان به دغدغه 
سرمایه در گردش، مشکالت نقدینگی، بدهی ها و معوقات و 

نیاز مبرم به تسهیالت، نوسانات ارز و به هم ریختن معادالت 
تجاری برخی واحدهای تولیدی  و نبود بازار مناس��ب برای 
فروش محصوالت، اش��اره نمود. طهمورث الهوتی اشکوری 
در خصوص وضعی��ت عرضه محصوالت تولیدی و صنعتی 
ش��هرک صنعتی لوش��ان در داخل و خارج از کش��ور بیان 
داشت : خوشبختانه واحدهای شاخص و ممتازی در شهرک 
صنعتی لوشان فعالیت می کنند که برخی از این واحدها در 
س��طح استان و حتی کشور در صنعت و تولید حرفی برای 
گفتن دارند. برخی از واحدهای تولیدی، محصوالتشان را به 
خارج از کشور عرضه می کنند این مهم نشان دهنده صنعت 

پویا و فعال این شهرستان می باشد. 

شهرک های صنعتی به عنوان یکی از بازوان اصلی چرخه صنعت، تولید و اشتغال در کشورمحسوب می شوند 

گرگان- خبرنگار فرصت  امروز- با حضور فرماندار شهرستان علی آباد کتول ،معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
آبفار گلس��تان ، مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی علی آباد و روس��ای ادارات شهرس��تان بهسازی یک دهنه چشمه و 
خط انتقال در روس��تای س��یاه رودبار این شهرستان افتتاح گردید.در این مراسم مهندس بهزاد هرمزی معاون نظارت بر 
بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان گفت : به دلیل وقوع سیل در سال گذشته خسارت هایی در 
راس��تای آبرسانی به روستای کوهستانی س��یاه رودبار وارد شده بود که با تالش شبانه روزی مدیریت امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان علی آباد کتول این مشکل مرتفع گردید. وی افزود: این عملیات شامل 2370 متر خط انتقال و احداث 
بهسازی یک دهنه چشمه  بوده است.ایشان اظهار داشت : عملیات  فوق مبلغ 870 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي استان ایالم مراسمی که با حضور 
مهندس مهرآبادي قائم مقام وزیر راه وشهرس��ازي در امور مسکن مهر و هیئت همراه، مهندس مروارید استاندار ایالم 
و معاونین اس��تانداري ، مدیرکل راه وشهرسازي ایالم و جمعي از مدیران و مسئولین استاني برگزار شد بهره برداري از 
2000 واحد مسکن مهر استان آغاز و تحویل متقاضیان گردید .مهندس مهرآبادي در خصوص سایر واحدهاي مسکن 
مهر استان گفت: بعضا" مسائل مربوط به تعاونیها و عدم متقاضي در برخي شهرستانهاي استان از جمله شهر دهلران 
باعث گردیده که سایر مساکن مهر استان هنوز به اتمام نرسند که پي گیري خواهیم کرد تا این واحدها نیز هر چه زودتر 
تعیین تکلیف گردند. مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم درمراسم افتتاحیه گفت: 18 هزار و 900 واحد مسکن مهر 
در قالب تعاونی، سه جانبه و خودمالک و بافت های فرسوده در استان ایالم وجود دارد.مهندس میرجعفریان اظهار کرد: 
از این تعداد 16000 واحد در قالب مس��کن مهر بوده که با بهره برداری از این 2000 واحد در مجموع تاکنون حدود 

14000 واحد به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

احداث و بهسازی یک دهنه چشمه در روستای سیاه رودبار شهرستان علی آباد کتول

استان ایالم از استان هاي موفق در اجراي مسکن مهر 

زنجان – خبرنگار فرصت امروز-  با توجه به کاهش قیمت سوخت گاز طبیعي فشرده  )CNG( از دوم تیر 
ماه س��ال جاري و همچنین اصالح و  بهبود روند بهره برداري از جایگاههاي CNG اس��تان و استقبال مردم در 
استفاده از این سوخت پاک میزان مصرف CNG  در مرداد ماه سال جاري بیشترین مقدار را در 5 ماه ابتدائي 
س��ال 94 ، به خود اختصاص داد. این در حالي اس��ت که این میزان در مقایس��ه با میزان فروش در فروردین ماه 
س��ال جاري و تعطیالت  نوروزي نیز با روند رش��د مصرف مواجه بوده و به میزان 3 درصد افزایش یافته اس��ت. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت میزان مصرف CNG   در مرداد ماه س��ال جاري به بیش از 11 میلی��ون و 300 هزار متر 

مکعب رسیده است.

شـهرقدس- خبرنگار فرصـت  امروز- مدیر امور آبفای شهرس��تان قدس از آغاز ب��ه کار اجرای عملیات 
خط انتقال چاه ش��ماره یک کاوسیه خبر داد.مهدی ش��مس آبادی گفت: در راستای سامان دهی چاه های تزریق 
مس��تقیم به ش��بکه و بهبود کیفیت آب ش��رب مناطق محدوده چاه مورد نظر اجرای عملیات خط انتقال چاه 
شماره یک کاوسیه از محل چاه به آدرس خیابان آموزش و پرورش تا خط 600میلیمتری شهید کاظمی واقع در 
خیابان طالقانی کاوسیه در دستور کار این امور قرار گرفت. شمس آبادی ادامه داد: پس از اخذ مجوزهای الزم و 
بکارگیری پیمانکار ذیربط اجرای خط انتقال به س��ایز لوله 200چدن داکتیل بطول 700متر آغاز شد.وی افزود: 
چاه شماره یک کاوسیه یکی از 7چاه موجود در شهرستان قدس است که آب استحصالی از آن با دبی 25لیتر بر 
ثانیه مستقیما پس از برداشت وارد شبکه شهری و در نهایت مورد استفاده شهروندان آن مناطق قرار می گرفت. 
اما پس از اجرای این عملیات آب شرب چاه مورد نظر وارد خط 600میلیمتری شهید کاظمی و پس از آن وارد 

مخازن 5هزار سرخه حصار خواهد شد. 

افزایش استقبال عمومی به استفاده از سوخت پاک در استان زنجان

آغاز به کار اجرای عملیات خط انتقال چاه شماره یک کاوسیه 

بندرعباس- خبرنـگار فرصت امروز- مدیرعامل 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: این 
س��ازمان به عنوان یکی از متولیان فرهنگی و پیش قدم 
در امور خیرخواهانه، اقدام به اجرای طرح»نذر فرهنگی« 
در نمایشگاه پاییزه فروش نوشت افزار و پوشاک مدارس 
کرده اس��ت.به گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل 
ش��هرداری بندرعب��اس، محمدمه��دی جهانبخش در 

این باره توضی��ح داد: نذر فرهنگي به مفهوم اس��تفاده 
از ظرفیت و پتانس��یل فکري افراد اس��ت که مي توانند 
وقت خود را به کارهاي فرهنگي خیرخواهانه اختصاص 
دهند.وی با اشاره به اینکه این در حالي است که اجراي 
این طرح در تمام شهرهای ایران با موفقیت همراه بوده 

اس��ت، افزود: باید ظرفیت های فرهنگی را ساماندهي و 
از آنها استفاده کرد.مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری بندرعباس با بیان اینکه خواه ناخواه کودکاني 
داریم که نیازمند محبت هس��تند و ممکن است والدین 
نداش��ته باشند، خاطرنش��ان کرد: در این طرح، افراد با 

نیات خیرخواهان��ه مي توانند با خرید ل��وازم التحریر و 
پوشاک مدارس و اهدای آن به این کودکان کمک کنند.

وي با بیان اینکه نذر فرهنگي در این سازمان آغاز شده 
است، عنوان کرد : س��ازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
بندرعب��اس همواره خ��ود را حامی فرهن��گ می داند و 
در ای��ن امور پیش قدم اس��ت و با اس��تفاده از ظرفیت 

شهروندان از آن بهره گیري مي کنیم.

اجرای طرح »نذر فرهنگی« در نمایش�گاه پاییزه بندرعباس
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