
سفروگردشگری
Sun. 27 Sep 2015 - 1436 یکشنبه - 5 مهر 1394 - 13 ذی الحجه

 سـال د وم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 331

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

5

قطعـا غذاهـای محلی ایـن منطقه 
همـان غذاهای شـمالی اسـت مثل 
تـرش کبـاب، مـرغ تـرش، میرزا 
قاسمی و باقالی قاتق، ماهی و مرغ 
ناردونـی، انواع ماهی هـای خزر با 
روش طبـخ متفـاوت. البته هنگام 
صرف غذا ترشی محلی، زیتون و ...

در سفر به شرق گیالن، هفته بازارهای 
جالب و مهیج آن را از دسـت ندهید. 
ایـن هفته بازارها عصـاره محصوالت 
کشاورزی و صنایع دستی این شهرها 
را به طـور یکجـا در معـرض خریـد 
مسـافران قرار می دهد.  محصوالت 

کشاورزی چابکسر شامل برنج، چای و مرکبات...
کجا چی بخوریم؟
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قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار

شرق بهشت
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کجا چی بخریم؟
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امروزانجاممیشود

رونمایی از کارت اعتباری و سیم کارت گردشگری
معاون گردشگری کشور از رونمایی کارت  اعتباری 
و س��یم کارت گردشگری همزمان با گرامیداشت روز 

جهانی جهانگردی خبر داد. 
اع��ام  مناس��بت  ب��ه  رحمانی موح��د  مرتض��ی 
برنامه های روز جهان��ی جهانگردی در پنجم مهرماه 
اعام ک��رد: به بهانه ای��ن روز همزمان ب��ا برگزاری 
جشنواره مش��ارکت ملی گردش��گری، از کارت های 
بیمه و اعتباری و س��یم کارت گردشگری رونمایی و 
همچنین از برترین های دومین جش��نواره مشارکت 
ملی گردش��گری به هم��راه برترین های ملی صنعت 
گردشگری در بیش از 30 حوزه تقدیر خواهد شد. 

وی اضاف��ه ک��رد: ما ب��ا رونمایی ای��ن طرح ها از 
ایده ه��ای عملی نش��ده صحبت نمی کنی��م، بلکه از 
واقعیت ه��ا حرف می زنیم. معموال وقتی یک طرح به 

مرحله معرفی برسد آن را رونمایی می کنیم. 
او درب��اره طرح هایی که قرار اس��ت در روز جهانی 
جهانگ��ردی رونمای��ی ش��ود، توضی��ح داد: طراحی 
س��یم کارت گردش��گری ب��ه ای��ن منظور ب��ود که 
گردش��گران از خدماتی با قیمت مناس��ب بهره مند 
شوند. اجرای این طرح به هماهنگی هایی نیاز داشت 
که اکنون انجام ش��ده است. این سیم کارت عاوه بر 
خدمات ارتباطی خدمات محتوایی هم ارائه می دهد 
که البته سعی شده فاز نخست آن در زمان محدود تا 
برگزاری روز جهانی گردشگری به مرحله اجرا برسد 
و گردش��گران بتوانند سیم کارت ها را پس از ثبت نام 

از باجه های فروش دریافت کنند. 
رحمانی موحد افزود: قبا یکی از بانک های کشور، 
کارت اعتب��اری با قابلیت تبدی��ل 5000 دالر به ارز 
داخلی طراحی کرده ب��ود که از طریق فرودگاه امام 
خمین��ی )ره( در اختیار گردش��گران قرار می گیرد، 
بانک ه��ای دیگ��ر پروژه ه��ای مش��ابهی را طراحی 

کردن��د که البته تفاوت های��ی دارند و در آن روز این 
کارت های اعتباری جدید رونمایی خواهند شد. 

او سپس درباره حضور ش��خصیت های بین المللی 
در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری، اظهار 
کرد: در س��ه سال اخیر ندیدم ش��خصی از سازمان 
جهان��ی جهانگردی در چنی��ن روزی به ایران بیاید، 
البت��ه دبیرخان��ه این س��ازمان هر س��ال در یکی از 
کشورها مراس��می را به طور نمادین برگزار می کند، 
اما این سازمان تاکیدی بر اعزام افرادش برای شرکت 
در چنی��ن رویدادهای محلی و مل��ی ندارد، بنابراین 

امسال کسی از این سازمان به ایران نخواهد آمد. 
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری همچنین درباره اباغ آیین نامه 
ایج��اد، اصاح ، تکمی��ل ، درجه بن��دی و نرخ گذاری 
تاسیس��ات گردش��گری و نظارت بر فعالی��ت  آنها با 
تاکی��د بر صنعتی ش��دن گردش��گری و تاثیر آن بر 
اصن��اف این حوزه، توضیح داد: صنعت گردش��گری 
فقط مختص پنجم مهرماه نیس��ت. سال هاست لقب 
صنعت به گردش��گری داده شده اس��ت که شاید به 
دلیل برخی از فراموشی ها به آن بها داده نشده است. 
در همه دنیا به گردش��گری نگاه صنعتی می شود. ما 
ه��م در آیین نامه اباغی اصاحاتی را ایجاد کرده ایم 
که بر صنعتی بودن گردش��گری تاکید ش��ده است، 
ولی برنامه خاصی نداریم. فعاالن گردشگری همچون 
همیش��ه زیر چتر گردش��گری فعالیت می کنند و ما 
ه��م ب��ه فعالیت آنها و تش��کل های موج��ود احترام 

می گذاریم. 
او در ادامه این نشس��ت با پافشاری بر اینکه فقط 
به س��وال های مرتبط با روز جهانی جهانگردی پاسخ 
می دهد درباره س��هم گردشگری مذهبی از این روز، 
گفت: آمار گردش��گران مذهبی در ایران با توجه به 

سفر یک و نیم میلیون عراقی در دو سال گذشته به 
ایران قابل توجه اس��ت، ولی پراکندگی این حوزه به 
حدی است که ساماندهی این گردگشران 12 تا 16 
ماه طول کش��ید و اکنون در آس��تانه استقرار دفاتر 
فعال در این حوزه هس��تیم. متاسفانه تحوالت داخل 
عراق فعالیت های گردشگری مذهبی ما را تحت تاثیر 
قرار می دهد. با این همه در نمایشگاه گردشگری که 
امس��ال به مناس��بت روز جهانی جهانگردی برگزار 
می ش��ود به این موضوع نیز پرداخته ش��ده اس��ت. 
وی اضافه کرد: گردش��گری مذهب��ی در بخش های 
مختلفی از کش��ور مورد توجه اس��ت، ب��رای همین 
جمع کردن آنها زیر یک س��قف آسان نیست، چون 
دیدگاه های متفاوت مدیریتی در گردشگری زیارتی 

وجود دارد که به آن آسیب نیز زده است. 
رحمانی موح��د ادام��ه داد: ما ب��ا گروه های فعالی 
در گردش��گری زیارتی مواجهیم که بدون داش��تن 
مس��ئولیت اجتماعی و قانونی، تور تشکیل می دهند؛ 
درحال��ی که اینها باید مس��ئولیت حرفه ای داش��ته 
باش��ند. تاش می کنی��م آنها را س��اماندهی کنیم و 
گردشگران مذهبی را به س��مت دفاتر مجاز هدایت 

کنیم تا نسبت به حقوق آنها پاسخگو باشیم. 
او همچنی��ن درباره گردش��گری ح��ال و تاکید 
رئیس جمه��ور در این ب��اره گف��ت: خوش��بختانه در 
س��ازمان کنفرانس اسامی اس��تانداردها و کدهای 
گردش��گری حال تعریف ش��ده اس��ت، البته برخی 
کش��ورها ب��رای خودش��ان نش��ان های متف��اوت و 
برندهای��ی را طراح��ی کرده بودند ک��ه قطعا در این 
شرایط پیوس��تن به یک سیستم واحد سخت است، 
اما براس��اس توافق س��ازمان کنفرانس اسامی قرار 
اس��ت نشان گردش��گری حال از سوی این سازمان 

صادر شود. 

وی بی��ان ک��رد: م��ا در همایش های��ی ک��ه نیمه 
دوم امس��ال برگزار می ش��ود، نظرات فقهی و دینی 
جذب شده را درباره گردش��گری بیان خواهیم کرد 
ت��ا در قال��ب یک پیکره و ذهن متمرک��ز به این نوع 

گردشگری بپردازیم. 

دربـاره تخلفـات سـمگا نیز مـن در جایگاه 
قضاوت نیستم

در ادامه این نشست س��والی درباره همکاری های 
سازمان میراث فرهنگی با سمگا )گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و گردشگری( که در دولت قبل مورد 
حمایت واقع ش��ده بود و تخلفاتی داش��ت ، پرسیده 
شد که رحمانی موحد در پاسخ به آن گفت: سازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری چه قراردادی با سمگا 
دارد؟ اگر سوالی در این باره دارید از آنها باید بپرسید. 
درباره تخلفات آنها نیز من در جایگاه قضاوت نیستم 

این اصا حوزه ما نیست که به آن ورود کنیم. 

گردشگری ریلی را نمی توان تحمیل کرد
مع��اون گردش��گری درباره همکاری ها با ش��رکت 
حم��ل ونق��ل ریلی با توج��ه به اع��ام آمادگی آنها 
ب��رای برق��راری گردش��گری ریلی و از ط��رف دیگر 
مطرح شدن این موضوع از سوی فعاالن گردشگری 
که اجرای ای��ن طرح صرفه اقتصادی ن��دارد ، اظهار 
کرد: این بس��تر فراهم شده است، اما سوال من این 
اس��ت که ما باید چه کار کنیم؟ آیا باید تس��هیات 
ویژه بگذاریم؟ اگر از نظر دفاتر گردش��گری این نوع 
از فعالی��ت صرفه اقتصادی ن��دارد، ما که نمی توانیم 

تحمیل کنیم. 
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شرق بهشت
 اگ��ر روی نقش��ه ایران دقت کنید در ناحیه ش��مالی 
کش��ور، در منطقه حد فاصل گی��ان و مازندران فاصله 
کوه و دریا به حداقل می رس��د، این منطقه زیبا چابکسر 
نام دارد. محلی که هر آنچه از زیبایی های منطقه خزری 
توق��ع دارید را یکجا دارد: کوه، جنگل و س��احل زیبای 
دریای خزر.  محصوالت کشاورزی چابکسر شامل برنج، 
چ��ای، مرکبات و کیوی اس��ت که در بازارهای ش��مال 
کشور و کل ایران محبوبیت زیادی دارد و شما می توانید 

آنها را در چهارشنبه بازار چابکسر تهیه کنید. 

سروالت:س��روالت از زیباترین ییاقات کش��ور است 
که در س��ال های اخیر م��ورد توجه گردش��گران ایرانی 
و خارج��ی قرار گرفته و ب��ه موازات ای��ن عاقه مندی، 
طبیع��ت زیب��ا و بکر آن نیز دس��تخوش تغییر و تهاجم 
ش��ده است.  این روستای زیبا در کنار رود آچی و در 3 
کیلومتری چابکسر واقع شده و در دره ای محصور میان 
قله های البرز ش��مالی مثل س��ماموس قرار گرفته است.  
عمر س��کونت در این روس��تا به 400 سال می رسد و از 
قدیم االیام مرکبات، خصوصا پرتقال آن بسیار معروف و 
مرغوب بوده اس��ت.  این ییاق از معدود مناطق شمالی 
اس��ت که کمترین رطوبت را دارد و نس��یمی که از رود 
آچ��ی می وزد هوای آن را بس��یار لطیف و معتدل کرده 
اس��ت.  منظره کشتزارها و روس��تاهای اطراف از باالی 
سروالت صحنه ای است که تا مدت ها در ذهن گردشگر 

باقی خواهد ماند. 
 

بقعه ابوجعفر ثار حسـن:در روستای میان ده بقعه 
سیدابوجعفر واقع ش��ده که آرامگاه برادرزاده ناصرکبیر 

اس��ت. ابوجعفر آخرین بازمانده علویان گیان است.  از 
دیگر بقعه های مذهبی چابکس��ر می توان از شیخ زاهد و 

امامزاده اسماعیل نام برد. 
 

رودسر: رودسر نخستین شهر استان گیان است که 
در گذشته به نام های کوتم یا هوسم شناخته می شده و 

از قدیم بندری کمابیش فعال بوده است. 
 شهرس��تان رودس��ر از نظر تاریخی نیز دارای اهمیت 
اس��ت از آن جهت که نخستین ضرابخانه کشور در زمان 
شاه عباس صفوی در روستای تمیجان رودسر واقع بوده 
است.  رودسر، سومین ش��هر وسیع استان گیان است 
که از شمال به دیای خزر، از جنوب به کوه های البرز، از 

شرق به چابکسر و از غرب به لنگرود می رسد. 

جواهردشت:یکی از دیدنی ترین نقاط رودسر، جواهر 
دشت است. دش��ت های وسیع و سرسبز در حالی که در 
جنوب به قله س��ماموس منتهی می شوند یکی از مناظر 
بدیع استان گیان است. سماموس، با ارتفاع 3620 متر 
از س��طح دری��ا مثل دیواری دش��ت را در محاصره خود 

گرفته است. 

کوه سمام: قله س��ماموس بر این کوه قرار دارد و در 
اکثر مواقع سال پوش��یده از برف است، به همین جهت 

رودهای زیادی از این کوه سرچشمه می گیرد. 
صعود به س��ماموس برای هر کوهن��وردی یک اتفاق 
خوش��ایند است چرا که در مس��یر رسیدن به قله برفراز 
تماشاکوه، شاهد یکی از بی نظیر ترین صحنه های طبیعی 
خواهید بود، دش��ت وس��یع جواهر دش��ت و کرانه های 

دریای خزر همه در یک قاب قرار می گیرند تا صحنه ای 
به یاد ماندنی در ذهن شما باقی بماند. 

 چشمه آب معدنی سـجیران: در نزدیکی رودسر، 
در روستای س��جیران چشمه های آب معدنی با خاصیت 
درمانی وجود دارند که از قدیم برای درمان س��نگ کلیه 

به بیماران توصیه شده اند. 
 

چشمه دمکش: چش��مه ای در پنج کیلومتری غرب 
رودسر است که دارای ویژگی منحربه فردی است. یعنی 
برخاف س��ایر چش��مه ها آب آن دایم در حال جوشش 
نیس��ت و قطع و وصل می شود. نوشیدن آب این چشمه 
هم برای کس��انی ک��ه فقر آهن و س��نگ کلی��ه دارند 
خاصیت دارد. درختان تنومند و کهنسال اطراف چشمه 

نیز تماشایی هستند. 

قلعه بندبن: در روس��تای بند بن قاس��م آباد قلعه ای 
سنگی به ارتفاع 12 متر قرار گرفته، از زمین های اطراف 
این قلعه که از زمان باس��تان ب��رای محافظت منطقه از 
دش��منان دریایی مورد استفاده قرار می گرفته گنج های 

زیادی کشف شده است. 

وارجارگاه: در نزدیکی رودس��ر، شهری قرار دارد که 
به داش��تن باغ های میوه و مرکبات و چایکاری مش��هور 
اس��ت، وارجاگاه دارای ارتفاعاتی با چشم اندازهای بسیار 

زیباست. 
در سفر به رودسر بازدید از دهکده های ییاقی شوییل 
و لسبو؛ مجتمع ساحلی کاچای، پارک جنگلی لهله رود 
و گنبد ش��ش ضلعی پیر محله و پل تاریخی تمیجان را 

فراموش نکنید. 

پل تیمجان: در شش کیلومتری جنوب غربی رودسر، 
در روس��تای تیمجان پل تاریخی متعلق به دوره صفوی 
وجود دارد که روی رود کهنه گوراب ساخته شده است. 

لنگـرود: شهرس��تان لنگرود در حد فاصل دو ش��هر 
رودس��ر و الهیج��ان قرار دارد. ب��ا 60 کیلومتر فاصله از 
رش��ت از ش��مال و غرب به الهیجان، از شرق به دریای 

خزر و رودسر و از جنوب به املش منتهی می شود. 
ادامه در صفحه5
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ادامه از صفحه3
 برن��ج، صیفی جات و چای لنگرود از محصوالت مهم 
کش��اورزی شمال اس��ت که در چهارشنبه بازار لنگرود 

قابل دسترس است. 
چمخاله: در 10 کیلومتری شمال لنگرود سواحل 
زیبای چمخاله قرار دارد، س��واحلی که متاسفانه طی 
چند س��ال گذش��ته با بی توجهی به ش��رایط زیست 
محیطی آن بخ��ش قابل توجهی از زیبایی خود را از 

دست داده است. 

یکی از موارد جالب توجه در لنگرود تفاوت گویش 
مردم آن با س��ایر نقاط گیان است؛ از آنجا که اکثر 
مردم لنگرود مهاجران جالوند کرمانش��اه هس��تند 

گویش آنها کردی است.
مهم ترین محصول کش��اورزی منطق��ه هندوانه و 
برنج اس��ت که در کنار ماهی سوغات شهر را تشکیل 
می دهن��د.  از زیباتری��ن جاه��ای دیدن��ی چمخاله 
می ت��وان به ت��االب چاف اش��اره کرد که زیس��تگاه 

گونه های مختلف پرنده است. 

 شهر جدید اطاقور: به مسافرانی که عاشق طبیعت 
گیان هس��تند، پیش��نهاد می کنیم حتما دیدار از این 
ش��هر را در برنامه خود بگنجانند. این شهر که از شمال 
ب��ه لنگرود و دریای خزر، از شمال ش��رق به رودس��ر و 
املش و از جنوب به البرز و غرب به الهیجان می رس��د، 
با دریا 15 کیلومتر فاصله دارد.  ش��لمان رود از ش��هر 
می گذرد همراه با بام سبز اطاقور مهم ترین دیدنی های 
طبیعی شهر را تشکیل می دهد.  دو پارک جنگلی خرما 
و بلوردکان هم از دیگر نقطه های دیدنی شهر هستند. 

پـل خشـتی لنگـرود:  رود لنگرود ش��اخه ای از 
سفیدرود اس��ت که از میان شهر لنگرود می گذرد. پل 
خش��تی لنگرود روی این رود ساخته شده تا دو بخش 
راه پش��ته را به فش��کالی محله وصل کن��د. پل آجری 
است و در مورد زمان ساختش اختاف نظر وجود دارد. 
گروه��ی آن را متعلق به دوره صف��وی و گروهی دیگر 
ایلخانی می دانند. اما آنچ��ه همه بر آن اتفاق نظر دارند 
این اس��ت که پ��ل در زمان فتحعلی ش��اه قاجار مورد 

مرمت اساسی قرار گرفته است. 

سه گانه در دسترس

برای رس��یدن به ش��هرهای شرقی اس��تان گیان زیباترین مسیرها را 
در پیش دارید. 

 اگر از غرب و مرکزعازم این شهر ها هستید و به مسیرهای امن عاقه 
بیشتری دارید، اتوبان تهران - رشت انتخاب خوبی برای شماست. 

با عبور از کمربندی رش��ت و الهیجان به لنگرود و در ادامه رودس��ر و 
چابکسر خواهید رسید. اگر نمی توانید برای رسیدن به شمال مسیری جز 
جاده چالوس را طی کنید بعد از تنکابن و رامسر به چابکسر و بعد رودسر 
و لنگرود خواهید رس��ید.  مس��افران آذربایجانی بعد از گذشتن از اسالم، 
باید از رضوانش��هر، کپورچال و لنزلی عبور کنند تا به رشت و الهیجان و 

بعد لنگرود و رودسر و چابکسر برسند. 
 دو فرودگاه میرزا کوچک خان و رامس نیز برای مسافرانی که از سفر 

زمینی لذت نمی برند در دسترس هستند. 

قطع��ا غذاهای محلی ای��ن منطقه هم��ان غذاهای 
شمالی است مثل ترش کباب، مرغ ترش، میرزا قاسمی 
و باقال��ی قاتق، ماهی و م��رغ ناردونی، انواع ماهی های 
خ��زر با روش طبخ متف��اوت. البته هن��گام صرف غذا 
ترش��ی محلی، زیتون و پیش غذاه��ای محلی را نباید 

فراموش کرد. 

هفته بازارهای شرق گیالن

در س��فر به ش��رق گیان، هفته بازارهای جالب و مهیج آن را از دس��ت ندهید. این هفته 
بازارها عصاره محصوالت کش��اورزی و صنایع دس��تی این ش��هرها را به طور یکجا در معرض 

خرید مسافران قرار می دهد. 
 محصوالت کش��اورزی چابکسر شامل برنج، چای و مرکبات و کیوی است که در بازارهای 
ش��مال کشور و کل ایران محبوبیت زیادی دارد و ش��ما می توانید آنها را در چهارشنبه بازار 
چابکسر تهیه کنید.  برنج، چای، مرکبات و گل گاوزبان رودسر معروف است. صید ماهی نیز 
در آن رونق دارد و ابریشم رودسر هم مرغوب است.  پیشنهاد ما به شما این است که سفرتان 
را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید دیداری هم از یکشنبه بازار رودسر که از معروف ترین 

هفته بازارهای شهرهای شمالی کشور است داشته باشید.
 انواع ماهی، مرکبات، برنج، چای، حصیر، ابریش��م، گل گاوزبان، لباس محلی قاس��م آبادی 
و هزاران قلم س��وغات دیگر را بخرید. برنج، صیفی ج��ات و چای لنگرود از محصوالت مهم 
کشاورزی شمال است که در چهارشنبه بازار لنگرود قابل دسترس است.  مهم ترین محصول 
کشاورزی منطقه هندوانه و برنج است که در کنار ماهی سوغات شهر را تشکیل می دهند. 

چی بخوریم
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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(

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

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

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

14

تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

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

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

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

6

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

حقوقوتجارت

2

8

اصفهـان- خبرنـگار فرصت امـروز- قرارداد سـرمایه گذاری 
 ایجاد تأسیسـات فاضالب شـهر تیـران و احداث تأسیسـات 
شـوری زدایـی آب فرخـی در اسـتان اصفهان توسـط بخش 
خصوصی با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهان منعقد شد .مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرارداد ایجاد...

معـاون برنامه ریـزی و هماهنگی معاونت 
ریاسـت  نهـاد  و خانـواده   زنـان  امـور 
جمهـوری گفـت: قرار اسـت بـه زودی 
تفاهم نامه ای میان این معاونت و سازمان 

زندان هـا به منظور بهبـود وضعیت خانواده هـای زندانیان 
کشـور منعقد شـود. اطهره نژادی در گفت وگو با ایسنا، با 
اعالم این خبر اظهارکرد: این تفاهم نامه قرار است به زودی 
و در یک فرصت مناسب امضاء شود. وی با اشاره به انجمن 

حمایت از خانواده های زندانیان گفت...

امضای تفاهم نامه میان سازمان 
زندان هاو معاونت امور زنان

با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت 
آبفای استان اصفهان صورت گرفت

انعقاد قرارداد اجرای فاضالب 
شهر تیران و احداث تأسیسات 

شوری زدایی آب فرخی

5

 حقوق بازرگانی فراملی
در داوری تجاری بین المللی

Sun. 27 Sep 2015 - 1436 یکشنبه - 5 مهر 1394 - 13 ذی الحجه
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اعالم کرد امضای تفاهم نامه میان سازمان زندان هاو معاونت امور زنان
برگزاری آزمون 
انتصاب سردفتری 

طالق از میان 
سردفتران ازدواج 

دارای شرایط
س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور 
ط��ی اطاعیه ای اع��ام کرد تع��دادی از 
سردفتران ازدواج که شرایط مقرر در ماده 
5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر 
ازدواج و طاق را دارند از طریق برگزاری 
آزم��ون حضوری ش��فاهی  )اختب��ار( به 

سردفتری طاق منصوب می شوند. 
در متن این اطاعیه آمده است: 

سازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور در 
نظر دارد تع��دادی از س��ردفتران ازدواج 
واجد ش��رایط مقرر در م��اده 5 نظامنامه 
مرب��وط به انتخاب س��ران دفات��ر ازدواج 
و ط��اق را که فاق��د محکومیت انتظامی 
درج��ه چه��ار و باالت��ر باش��ند، از طریق 
برگزاری آزمون حضوری شفاهی  )اختبار( 

به سردفتری طاق منصوب کند. 
ل��ذا س��ردفتران واجد ش��رایط فوق که 
تمای��ل ب��ه تص��دی دفت��ر ط��اق دارند 
می توانند تا تاری��خ94/7/30 با مراجعه به 
درگاه الکترونیک س��ازمان ثبت اس��ناد و 
 www.ssaa.ir اماک کش��ور به آدرس
و تکمیل تقاضانامه مربوط ثبت نام کنند. 

مع��اون برنامه ری��زی و هماهنگی معاونت ام��ور زنان و 
خانواده  نهاد ریاس��ت جمهوری گفت: قرار اس��ت به زودی 
تفاهم نام��ه ای می��ان ای��ن معاونت و س��ازمان زندان ها به 
منظور بهبود وضعیت خانواده های زندانیان کش��ور منعقد 

شود. 
اطه��ره نژادی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا اعام این خبر 
اظهارک��رد: این تفاهم نامه قرار اس��ت ب��ه زودی و در یک 

فرصت مناسب امضا شود. 
وی با اش��اره به انجمن حمایت از خانواده های زندانیان 
گفت: این انجمن براس��اس قانون یکی از بازوهای سازمان 
زندان ها برای رس��یدگی به وضعیت خانواده های زندانیان 
اس��ت. اگ��ر امس��ال بتوانیم ب��ا اس��تفاده از ظرفیت  همه 
انجمن ه��ای حمای��ت از زندانیان به طرح خوبی برس��یم، 

دستاورد بزرگی خواهیم داشت. 
مع��اون برنامه ری��زی و هماهنگی معاونت ام��ور زنان و 
خانواده  نهاد ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه ما حمایت از 
جامعه مدنی را در دس��تور کار خود داریم، اظهارکرد: آنها 
باید طرح های دقیق و تخصصی داش��ته و از ش��اخص های 
درس��تی برای پای��ش برخوردار باش��ند تا بت��وان نتیجه 

عملکرد آنها را در جامعه دید. 
وی در ادامه گفت: یکی از طرح هایی که پیش��نهاد شد 
و در جهت دغدغه های معاونت امور زنان محسوب می شد 
حمایت از توانمندس��ازی اقتصادی خان��واده زندانیان بود. 
خانواده های زندانیان دو روی س��که هستند. از یک طرف 
می توانند سرمایه انسانی بس��یار خوبی برای کشور باشند 
و از سوی دیگر پتانس��یل تبدیل شدن به آسیب را دارند. 
وظیف��ه ما در حوزه زنان و خانواده تقویت بنیان خانواده و 
کمک به استحکام و پایداری خانواده های زندانیان است. 

مع��اون برنامه ری��زی و هماهنگ��ی معاونت ام��ور زنان 
و خان��واده  نهاد ریاس��ت جمه��وری اضافه ک��رد: اگر پدر 
خانواده ای زندانی ش��ده و خانواده منبع درآمدی نداش��ته 

باش��د دچار مش��کات متعددی می ش��ود البت��ه ممکن 
است بخش��ی از این خانواده ها تحت پوشش کمیته امداد 
امام )ره( قرار بگیرند؛ اما این حمایت ها رویکرد توس��عه ای 
و توانمندس��ازی ندارد. بنابراین با همکاری انجمن حمایت 
از خانواده زندانیان طرحی را به صورت آزمایش��ی در شش 
اس��تان البرز، تهران،  خراس��ان جنوبی، خراس��ان رضوی، 
کرمان و سیس��تان و بلوچستان اجرا کردیم و آموزش های 

حرفه ای را به 633 خانواده زندانی ارائه دادیم. 

ن��ژادی در پای��ان ب��ا بیان اینک��ه این طرح آموزش��ی، 
توانمندس��ازی اقتص��ادی خانواده ه��ای زندانیان کش��ور 
نام داش��ت، گفت: ای��ن طرح در دو بخ��ش حرفه آموزی 
 و اش��تغال زایی انجام ش��د و پس از پای��ان آن گواهینامه

فنی - حرفه ای به مددجویان آموزش دیده اهدا شد. یکی 
دیگ��ر از اقدامات انجام ش��ده ایجاد فرصت ش��غلی پایدار 
برای 100 خانواده زندانی آموزش گیرنده از طریق اعطای 

تسهیات مورد نیاز شغلی بود. 
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براساس اصل 85 قانون اساسی

 رسیدگی به الیحه شوراهای حل اختالف
 در دستور کمیسیون قضایی قرار گرفت

 مهلت ثبت نام آزمون قضاوت
در سال 1394 تمدید شد

مجلس ش��ورای اسامی موافقت کرد تا 
الیحه ش��وراهای حل اختاف مطابق ماده 
85 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. 

اهلل ی��ار ملک ش��اهی رییس کمیس��یون 
حقوقی و قضایی مجلس در جلس��ه علنی 
ب��ا درخواس��ت تغییر دس��تور درخصوص 
الیحه ش��وراهای حل اختاف و رسیدگی 
آن براساس اصل 85 قانون اساسی، اظهار 
کرد: در حال حاضر حدود 40 تا 50 درصد 
از دعاوی در دادگستری ها توسط شوراهای 
حل اختاف بررس��ی می شود و حدودا در 
س��ال به چهار میلیون موضوع رس��یدگی 
می کنند که درص��د باالیی هم با مصالحه 

انجام می شود. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به اینک��ه به پایان 
مجل��س نزدیک می ش��ویم و ای��ن الیحه 
دارای مواد بس��یاری اس��ت اگ��ر بخواهد 
به صورت عادی در دس��تور کار قرار بگیرد 
زم��ان زی��ادی ب��رای تصوی��ب آن صرف 
می شود. لذا درخواست رسیدگی اصل 85 
قانون اساسی برای این موضوع را داریم تا 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن 
امانت��داری با دقت الزم به آن رس��یدگی 

کند. 
در ای��ن رابطه ای��رج ندیم��ی، نماینده 
الهیج��ان به عنوان مخال��ف صحبت کرد 
و گف��ت: چرا زمان��ی که الزم اس��ت این 

درخواس��ت ها پیش��نهاد نمی ش��ود تا هم 
فرصت بررس��ی وجود داش��ته باشد و هم 
نمایندگان بتوانند دغدغه ها و نظرات خود 

را بیان کنند
نماینده  همچنین سیدهادی حس��ینی 
قائمش��هر به عن��وان موافق ای��ن موضوع، 
گفت: ش��وراهای حل اختاف اکنون برای 
مردم جا افتاده اس��ت و طبق آمار بیش از 
40 درصد بار مشکات مردم را این شوراها 
حل و فص��ل می کنند درحالی که کمترین 

حقوق و مزایا را هم دارند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ابتدا تغییر دس��تور 
و اولوی��ت بررس��ی این الیح��ه از مجموع 
197 نماینده حاضر ب��ا 113 رأی موافق، 

26 رأی مخال��ف و 10 رأی ممتن��ع ب��ه 
تصوی��ب مجلس رس��ید. پ��س از آن نیز 
رس��یدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در 
کمیسیون قضایی به رأی گذاشته شد که 
با 114 رأی مواف��ق، 24 رأی مخالف و 8 
رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر 
به تصویب مجلس ش��ورای اسامی رسید. 
براس��اس این گزارش، رسیدگی به طرح ها 
و لوایحی که زمان زیادی را برای بررس��ی 
به خود اختص��اص می دهند و دارای مواد 
بسیاری است می تواند طبق قانون تقاضای 
اصل 85 قانون اساسی داشته تا کمیسیون 
مربوطه رس��یدگی به آن را در دستور کار 

قرار دهد. 

مهلت ثبت نام آزمون قضاوت در س��ال 
1394 حداکث��ر ت��ا س��اعت 24 ام��روز 
یکش��نبه مورخ 5 مهرم��اه 1394 تمدید 

شد. 
داوطلبانی که عاقه مند به ش��رکت در 
آزمون قضاوت هس��تند و تا این س��اعت 
نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند؛ ضرورت 
دارد با مراجعه به سایت سازمان سنجش 
به نش��انی www. sanjesh. org برای 
ثبت نام در آزمون قضاوت در سال 1394 
حداکثر تا س��اعت 24 روز یکشنبه مورخ 

1394/07/05 اقدام کنند. 
الزم به ذکر اس��ت داوطلبان در مرحله 
ثبت نام در قس��مت مربوط ب��ه اولویت ها، 
صرف��اً عاقه مندی خ��ود را صرف نظر از 
ظرفیت پذیرش حوزه ه��ای قضایی اعام 
می کنن��د و همه اس��تان ها به اس��تثنای 
تهران، قم و البرز را نیز می توانند انتخاب 

نمایند. 
حذف نام اس��تان های تهران، قم و البرز 
از لیس��ت اولویت ها ب��ه دلیل پر متقاضی 
ب��ودن این حوزه ها می باش��د تا داوطلبان 
بتوانن��د اولویت های بیش��تری را به عنوان 
عاقه من��دی ب��رای محل خدم��ت اعام 

کنند. 
بدیهی اس��ت ای��ن امر ب��ه معنی عدم 
اف��راد در حوزه ه��ای مذکور  به کارگیری 

نیست. 
همچنین ش��رط اختصاص��ی الزم برای 
ثبت ن��ام در آزمون قضاوت دارا بودن یکی 
از م��دارک تحصیلی مذک��ور در بندهای 
قسمت  )ب( اطاعیه است؛ لذا داوطلبانی 
که دارای یکی از مدارک اعامی باش��ند، 
تصوی��ر آن را در تقاضانام��ه ثبت نام��ی 
بارگ��ذاری می نمایند. ام��ا داوطلبانی که 
موف��ق ب��ه گذران��دن تمام��ی واحدهای 
درسی در مقطع کارشناسی یا سطح  )2( 
حوزوی ش��ده اند اما تاکنون موفق به اخذ 
مدرک نش��ده اند؛ می توانند با ارائه گواهی 
موق��ت فراغ��ت از تحصیل ی��ا هر مدرک 
معتبر دیگری که دال بر اتمام تحصیات 
باشد، از جمله نامه معرفی به نظام وظیفه 
ثبت نام نمایند و تصوی��ر همان مدرک را 
در قسمت مربوطه بارگذاری نمایند. الزم 
بذکر است برای شرکت در آزمون، معدل 
شرط نیس��ت و دارا بودن یکی از مدارک 

تحصیلی مورد اشاره کافی است. 
داوطلبان محترم می توانند برای کسب 
اطاعات بیش��تر به پای��گاه معاونت منابع 
انس��انی قوه قضاییه به نش��انی اینترنتی  

)qazahrm. ir( مراجعه کنند. 
براساس این گزارش مهلت تمدید شده 
برای ثبت نام در آزمون قضاوت س��ال 94، 

مهلت نهایی است. 
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نکته دوم آن اس��ت که ش��هادت در مورد وقایع در مورد 
وقایع و رخدادها باید بر مبنای آنچه ش��اهد شخصا دیده یا 
ش��نیده است باشد. شهادت بر شهادت- یعنی اظهار چیزی 
که ش��اهد از دیگری ش��نیده اس��ت- علی االصول پذیرفته 
نیست، هرچند که قوانین راجع به شهادت مدنی در بعضی 
ش��رایط اینگونه اظهارات را قابل قب��ول می دانند. به عبارت 
دیگر ش��هادت شاهد باید شامل عباراتی چون )من دیدم...( 
من شنیدم...،  )من اندازه گرفتم...(  )من بازرسی کردم...( یا 
نظایر آنها باشد. البته ش��اهد می تواند گفتار طرف مقابل یا 
نماین��ده وی را در زمینه خاصی نقل کند. مثا اگر اختاف 
مربوط به درخواست پرداخت وجه برای کارهای ساختمانی 
اضافی باشد، شاهد می تواند بدینگونه شهادت دهد: »اما در 
قسمت شمالی ساختمان ایستاده بودیم. هوا بارانی بود. معمار 
به من دس��تور داد که...« این شهادت قابل قبول خواهد بود 

چراکه معمار نماینده کارفرما است. 
یکی از موضوعات قابل توجه آن است که بسیاری از مردم 
از تفکیک کامل وقایع از تصورات ذهنی خود عاجزند. برای 
مثال، ش��خصی را فرض کنید ک��ه چند دقیقه پس از وقوع 
تصادفی به محل حادثه می رسد. وقتی که متوجه حضور چند 
اتومبیل و تعدادی مجروح می شود معموال اولین سوالش این 
اس��ت که چه اتفاقی افتاده اس��ت؟  یکی از حاضران حادثه 
را برای او ش��رح می دهد و آنگاه تصوی��ری از حادثه به طور 
روش��ن در ذه��ن وی نقش می بندد. پ��س از آن اگر از این 
فرد در دادگاه یا جای دیگری تقاضای ادای ش��هادت ش��ود 
احتماال تفکیک بین آنچه او خود دیده و آنچه شنیده یا تصور 
کرده است برایش چندان آسان نخواهد بود. در اینگونه موارد  
»بازجویی متقابل« می تواند برای روشن کردن ذهن قاضی یا 
داور مفید باشد. البته مورد سوال قرار گرفتن از جانب طرف 

مقابل معموال برای شهود چندان گوارا نیست. 
قاعده مهم دیگر در ارتباط با دالیل آن است که بار اثبات 
بر دوش طرفی اس��ت که ادعایی را اظهار می دارد. در بعضی 
مواقع ممکن است کسی ادعایی را اظهار کرده و عما انتظار 
داش��ته باش��د که طرف مقابل عدم صحت آن را اثبات کند 
لیکن باید به خاطر داشت که طرف مقابل چنین وظیفه ای 
را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر داور یا قاضی نمی تواند هیچ 

ادعای مؤثری را تا وقتی که مدعی صحت آن را ثبات نکرده 
اس��ت بپذیرد. این امر که آیا طرف مقابل قادر به اثبات عدم 

صحت ادعا هست یا خیر، چیزی را تغییر نخواهد داد. 
قواعدی نیز در ارتباط با روش های بازجویی توسط طرفین 
ی��ا وکای آنها وج��ود دارد هرچند عمل به ای��ن قواعد در 
رسیدگی داوری به دقت رسیدگی قضایی در دادگاه نیست. 
در اثن��ای بازجوی��ی ی��ا  »بازجویی مجدد« ام��کان ارائه  
»س��واالت راهنما« یعنی س��واالتی که جواب خود را در بر 
دارند، نیس��ت. البته در  »بازجویی متقابل« ارائه س��واالت 
راهنما به ش��اهد ممکن بوده و بعضا موجب صرفه جویی در 
وقت نیز خواهد ش��د. برای مثال، از ش��اهد می توان پرسید: 
»ش��ما به جناب داور اظهار داش��تید که یک س��گ سیاه و 
سفید به میان جاده پرید و باعث تصادف شد« شاهد جواب 
می ده��د: »بله، من گفت��م«. ای��ن روش، در حقیقت روش 
س��اده ای اس��ت برای تایید برخی وقایع به عنوان نقطه آخر 
جهت ارائه س��واالت بیش��تر یا در جهت اثبات بطان آنچه 

قبا گفته شده است. 
شاهد را نه تنها می توان در مورد واقعیت مربوط به دعوی 
مورد س��وال قرار داد، بلکه ممکن اس��ت سواالتی را مطرح 
کرد که هدف از آن نش��ان دادن میزان صداقت و صاحیت 
حرفه ای و اخاقی ش��اهد به قاضی یا داور باش��د. در بعضی 
از مواقع این نوع س��واالت مخصوصا اگر توسط وکیل طرف 
مقابل مطرح شوند، می توانند برای شاهد بسیار ناگوار باشند. 
با توجه به اینکه هیچکس بی نقص نیست، شهود ممکن است 
دل خوش��ی از اینگونه زیر ذره بین قرار گرفته شدن نداشته 
باش��ند. با این حال، طرح این نوع س��واالت هرگاه به صورت 
معقول��ی انجام گیرد و هدف از آنها صرفا روش��ن کردن این 
مطلب باش��د که آیا به گفتار شاهد می توان اطمینان کرد یا 
خیر، مجاز اس��ت. مع الوصف آنچه را قبا در مورد مصونیت 

جریان داوری تذکر دادیم باید همواره در ذهن داشت. 
شهود معمولی علی االصول باید شهادت خود را باتوجه به 

معلوم��ات ذهنی خود ارائه دهند البته ممکن اس��ت به آنها 
اجازه داده شود تا به یادداشت هایی که در هنگام وقوع واقعه 
ی��ا مدت زمان کوتاهی پس از آن نگاش��ته اند مراجعه کنند. 
ش��هود خبره می توانند عاوه بر این، به مدارک دیگری مثل 
گزارش های��ی که احتماال تهیه کرده ان��د نیز مراجعه کنند. 
معموال ذهن آدمی جزییات را مخصوصا اگر ش��امل اعداد و 
ارقام باش��د، به خوبی به یاد نمی آورد اما هرگاه ش��اهدی به 
مدرک یا یادداش��تی مراجعه کن��د درصورتی که مدرک یا 
یادداشت مذکور قبا به طرف مقابل ارائه نشده باشد باید بر 
حسب درخواست وی در اختیارش قرار داده شود. این نکات 
بیشتر مربوط به شهادت شفاهی شهود در مقابل داور است. 
دومین بخش از دالیل آنهایی هس��تند ک��ه به طور کلی  
)مدارک کتبی( نامیده می ش��وند. یک��ی از مهم ترین نکات 
راجع به اینگونه مدارک آن است که در هر مورد باید نسخه 
اصلی یعنی بهترین مدرک ارائه شود. ارائه فتوکپی یا آوردن 
ش��اهدی که به داور اظه��ار دارد  »من فان م��درک را در 
فان تاریخ دیدم« کافی نیس��ت. در برخی از مواقع طرفین 
می توانند موافقت کنند که فتوکپی مصدق مدرک اصلی که 
مفقود شده است به داور ارائه شود، بدون اینکه از قاعده کلی 
که به موجب آن نسخ اصلی باید به داور یا دادگاه ارائه شود، 

صرف نظر کرده باشند. 
منظور از مدرک کتبی هر نوع موافقتنامه قرارداد، مکاتبه، 
نقشه، جزییات طرح، اطاعات و سوابق و هر آنچه به صورت 
نوشته یا تایپ شده وجود داشته و جریان داوری به آن ارجاع 

شود است. 
ظریفی در این مورد تا آنجا پیش رفته که حتی سنگ قبر 
را نیز جزو »مدارک کتبی« محس��وب کرده اس��ت.  »قانون 
دالی��ل حقوقی« مص��وب س��ال 1968 در انگلیس آنچه را 
سال ها به عنوان قواعد حاکم بر دالیل حقوقی، ثابت و الیتغیر 
باقی مانده بود، تغییر داد. مثا مطابق قانون مذکور می توان 
از فیلم، ن��وار ضبط صوت، م��دارک کامپیوتری و چیزهای 

مش��ابهی که از پدیده های زندگی جدیدن��د به عنوان دلیل 
استفاده کرد. اینگونه مدارک، در حکم مدرک کتبی هستند 

و بنابراین آنچه فوقا ذکر شد در مورد آنها نیز صادق است. 
س��ومین نوع از دالیل را می توان دالیل واقعی نامید یعنی 
آنچه به خودی خود به اندازه کافی گویا بوده و می تواند توسط 
داور یا نماینده وی مورد مش��اهده بازرسی و در صورت لزوم 
آزمایش قرار گیرد. این نوع دلیل شامل جراحات بدنی، کاال 
یا امتعه غیرمرغوب و کار غیررضایتبخش و ناقص می شود. 

همان گونه که قبا گفته ش��د با اجازه داور شهادت شهود 
می تواند به صورت ش��هادتنامه ارائه شود. شهادتنامه نظرات 
کتبی فرد صاحیتداری اس��ت که جهت تشخیص مدرکی 
خاص یا برای بیان وقایع ارقام یا عقاید وی در رابطه با جریان 
داوری اخذ شده است. فرق اساسی بین شهادتنامه و اظهارات 
کتبی دیگر در آن اس��ت که در مورد اولی شاهد باید ضمن 
ایراد سوگند به صحت اظهارات ارائه شده در مقابل وکیل یا 
س��ردفتری که حق انجام این کار را دارد، تاکید کند. وکیل 
یا سردفتر مذکور سپس مدرک ارائه شده را امضا و تصدیق 
می کند. از ش��هادتنامه بعضا در مواردی استفاده می شود که 
شاهد امکان ارائه شهادت شفاهی در دادگاه و نتیجه مواجهه 
با بازجویی متقابل را نداشته باشد. این رویه را می توان بدین 
صورت تغییر داد که طرف مقابل حق تقاضای حضور را جهت 
انجام بازجویی متقابل داشته باشد. در هر حال تصمیم گیری 
در مورد ارائه ش��هادت شاهد به صورت شهادتنامه نیز مانند 

موارد دیگر در صاحیت داور است. 
ارائه شهادت از طریق ثالث تقریبا شبیه ارائه آن به وسیله 
شهادتنامه است با این فرق که در این مورد، شهادت شاهد 
ش��فاها و در مقابل یک یا چند نفر ک��ه برای این کار مامور 
ش��ده اند انجام می گیرد و این افراد سپس گواهینامه الزم را 
در این مورد تنظی��م و امضا می کنند. این روش در مواردی 
مناسب است که ش��اهد در خارج از کشور بوده یا به دالیل 

دیگری امکان ارائه شهادت به طرق دیگر را نداشته باشد. 
در پایان این قس��مت الزم به تذکر است که داور می تواند 
دس��تور تامیل دلیل را صادر کند. این امر باالخص در مورد 
آنچه در فوق به عنوان  »مدرک  )دالیل( واقعی« مورد اشاره 

قرار گرفت صادق است. 

)بخش پایان(
راهنمای عملی داوری 
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موضوع این مقاله عبارت است از بررسی، اجرا و کاربرد 
آنچ��ه به »حق��وق بازرگانی فرامل��ی« در داوری تجاری 
بین المللی مشهور ش��ده . اصوال داوری وقتی بین المللی 
اس��ت که موضوع اصل��ی یا طرفین آن با سیس��تم های 
حقوقی متعدد ارتباط داش��ته باش��ند، مانند مواردی که 
اقامتگاه طرفین داوری در کش��ورهای مختلف واقع شده 

باشد. 
در ط��ول چند دهه اخی��ر داوری به منظور حل وفصل 
اختاف��ات بین الملل��ی، اهمیت روزافزونی یافته اس��ت. 
موسس��اتی ک��ه هدف ش��ان مش��خصا داوری تج��اری 
بین المللی بوده اس��ت، در بسیاری از کش��ورها به وجود 
آمده و موسسات داوری فعلی نیز کرارا مورد مراجعه قرار 

گرفته اند. 
طرفین یک ق��رارداد بین المللی، گاهی توافق می کنند 
که هیچ حقوق داخلی حاکم بر اختافات آنها نباشد، بلکه 
در عوض، اختافات خود را مشمول عرف ها و کاربردهای 
)رسوم( تجارت بین المللی و قواعد و مقررات حقوقی که 
در تمام یا اغلب کشورهای درگیر با تجارت یا کشورهایی 
که پیوندی با اختافات مربوطه داش��ته باشند عمومیت 
دارند، ق��رار می دهند. در جایی که چنی��ن قواعد عامی 
قابل تعیین و تحدید نیس��ت، داوران قاعده یا راه حلی را 
که به نظر آنها مناسب ترین و منصفانه ترین است، اعمال 
می کنند. در چنین کاری، قوانین سیس��تم های حقوقی 
گوناگ��ون را نیز ملحوظ می دارند. این پروس��ه قضایی را 
که در بخش��ی، اجرای قواعد حقوق��ی و در بخش دیگر، 
روندی گزینش��ی و ابداعی است، اجرای حقوق بازرگانی 

فراملی می نامیم. 

1- حقوق بازرگانی فراملی
در ق��اره اروپا، داوران کرارا حق��وق بازرگانی فراملی را 
در ح��ل و فص��ل اختافات بین المللی اعم��ال می کنند. 
در قرارداده��ای بین دولت یا واحده��ای تجاری دولتی 
با واحدهای تجاری خصوص��ی، غالبا ماده ای که ناظر به 
همین مطلب اس��ت، درج و قید می ش��ود. دولت ها میل 
ندارن��د که اختافات ناش��ی از قراردادهای مذکور تحت 
قوانین یک کش��ور خارجی حل و فصل شود. طرف های 
خصوصی نیز عاقه ای ندارند که قرارداد، مشمول قوانین 
یک کشور خارجی باشد. زیرا ممکن است این قوانین پس 
از انعق��اد قرارداد، به زیان آنان تغییر کند. مواد مربوط به 
احاله اختاف به حقوق بازرگانی فراملی را در قراردادهای 

فی مابین واحدهای تجاری خصوصی نیز می توان یافت. 
طرفین با انتخاب حقوق بازرگانی فراملی ملل]به عنوان 
قانون حاکم[ از مس��ائل فنی سیستم های حقوق داخلی 
خاص می شوند و از ]شمول[ قواعد حقوقی که مناسب با 
قراردادهای بین المللی نیست، اجتناب می کنند و به این 
ترتیب از تشریفات خاص، مواعد کوتاه زوال حق و بعضی 
مشکات که ناشی از قوانین محلی است و در کشورهای 
دیگر ش��ناخته ش��ده نیس��ت - مانند مقررات )کامنلو( 
درخصوص )عوض( و )اصل نس��بی بودن قراردادها(- رها 
می شوند. عاوه بر این کسانی که درگیر در دعوی هستند 
- طرفین، وکا و داوران- همه در یک موقعیت مس��اوی، 
دفاع و اس��تدالل می کنند و هیچ ک��دام از آنها این امتیاز 
را ن��دارد که دعوی مطابق قوانین کش��ور متبوع او مورد 
دفاع و تصمیم گیری واقع ش��ود یا به اعتبار اینکه دعوی 
مش��مول یک قانون خارجی اس��ت، در موقعیتی فروتر و 

عقب تر از بقیه بماند. 
در کش��ورهای تابع حقوق نوشته یا )کامنلو( اینکه آیا 
طرفین می توانند توافق کنند که قرارداد، مشمول حقوق 
بازرگانی فراملی باشد یا خیر، هنوز مسئله ای است مورد 

نزاع و بحث که در مقاله حاضر مورد بررس��ی قرار خواهد 
گرفت. ول��ی ابتدا منافع ملی حق��وق بازرگانی فراملی و 
پروس��ه قضایی که الزم��ه اجرا و اعمال ای��ن حقوق در 
ماهی��ت اختاف اس��ت و آن را ایج��اب می کند، مطالعه 

می کنیم. 

2-منابع موجود؛ حقوق بازرگانی فراملی جدید
در این مقاله، مواردی را که حقوق بازرگانی فراملی در 
آنها اولویت داشته و مجری است و قانون داخلی مشخصی 
حاکم بر قرارداد نیس��ت، مورد بحث قرار می دهیم؛ یعنی 
مطالع��ه وضعیتی که هی��چ حقوق داخلی ک��ه مقررات 
آمره آن درخص��وص قرارداد قابل اجرا باش��د و مقررات 
تکمیلی آن، خأل ناشی از سکوت حقوق بازرگانی فراملی 
را پر کند، در بین نباش��د. ترکیب بی��ن حقوق بازرگانی 
فرامل��ی و حقوق داخلی در داوری بین المللی تحقق پذیر 
اس��ت و مس��ائل خود را دارد که در این مقال��ه وارد آن 
نمی شویم؛ هرچند بعضی ماحظات و نکات زیرین ناظر 
به این موضوع نیز هست. به هر حال ارائه و تهیه فهرست 
جامع و مانع کلیه عناصر و منابع حقوق بازرگانی فراملی، 

امکانپذیر نیست، منابع ذیل قابل شمارش است: 
الف - حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین المل��ل عمومی یکی از مناب��ع مهم حقوق 
بازرگانی فراملی به شمار می رود. قواعد حقوق بین المللی 
عمومی راجع به عهدنامه ها، در قراردادهای بین واحدهای 
تجاری دولتی و اش��خاص خصوصی نیز اجرا شده است. 
بس��یاری از مواد کنوانسیون 13 مه 1969 وین در مورد 
معاهدات، انعکاس ثقل عمومی است که در سیستم های 
حقوق��ی متعدد وجود دارد و بنابرای��ن برای قراردادهای 
بین المللی نیز مناسب می باش��د. کنوانسیون 18 مارس 
1965 بان��ک جهانی مقرراتی را که در مورد حل و فصل 
اختافات ناش��ی از س��رمایه گذاری بین دولت ها و اتباع 

دولت های دیگر پیش بینی کرده است.
 ماده 42 این کنوانس��یون مقرر می دارد که در صورت 
عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، دیوان داوری از 
جمله به آن قواعد حقوق بین الملل که بتواند درخصوص 
مورد اجرا ش��ود، اس��تناد می کند. همچنین پ��اره ای از 
قواعد حقوق بین الملل عمومی نیز می تواند در اختافات 

فیمابین شرکت های تجاری خصوصی اعمال شود. 
ب - قوانین متحدالشکل

مقررات متحدالشکلی که برای تجارت بین المللی مورد 
تصویب کشورها قرار گرفته نیز به عنوان منبع دیگر حقوق 
بازرگانی فراملی از اهمیت برخوردار اس��ت. مانند قانون 
متحدالش��کل فروش اش��یای منقول که در سال 1964 
توسط پاره ای کش��ورهای اروپایی تصویب شده است، یا 
کنوانسیون راجع به قراردادهای فروش بین المللی اشیای 
منقول 1980 که انتظار می رود بس��یاری از کش��ورهای 

اروپایی آن را بپذیرند. 
در مواردی که دادگاه های کش��ورهایی که با طرفین یا 
موض��وع اصلی اختاف پیوندی دارند، مکلف باش��ند که 
قانون متحدالش��کلی را به لحاظ اینکه دولت متبوع آنها 
قان��ون مذکور را پذیرفته اس��ت، اجرا کنن��د، داوران نیز 
ملزمن��د که به همین نحو عمل ک��رده و همان قانون را 

اعمال کنند.
 البت��ه در اینکه گفتیم داوران ملزمند به این نکته نیز 
توجه داش��ته ایم که در پاره ای موارد وظیفه داور در این 
خصوص انجام ش��دنی نیست و موانعی وجود دارد. به هر 
حال در س��ایر موارد، مقررات متحدالشکل مذکور داور را 
در اتخاذ تصمیم، صرفا هدایت و راهنمایی می کند. اینکه 
او را موظ��ف به اجرای چنین مقرراتی کند که نمونه های 

زیادی از آن در آرای منتشره وجود دارد. 
ج- اصول کلی حقوقی

اصول کلی حقوقی که توس��ط مل��ل و جوامع تجارتی 

حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی
اول لندو

ترجمه: محسن محبی
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مورد قبول و شناسایی واقع شده نیز از منابع مهم حقوق 
بازرگانی فراملی اس��ت که از آن جمله است قاعده لزوم 
وف��ای به عهد یا این اصل که هر کدام از طرفین قرارداد 
می توانن��د  در ص��ورت نقص اساس��ی آن توس��ط طرف 
مقابل، آن را فسخ کنند. تعیین اینکه کدامیک از قواعد، 
از اصول کلی حقوق به ش��مار می رود، همیش��ه آس��ان 
نیست. هرچند به لحاظ توسعه ادبیات حقوقی امکان این 
تشخیص نیز رو به افزایش و رشد است. مشهور است که 
داوران برای یافتن اصول کلی سیستم های حقوقی بزرگ 
جهان، از دایره المعارف حقوق تطبیقی استفاده می کنند. 
تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ب��ه داوران می گوید که 
آی��ا قواعد موجود در سیس��تم های حقوقی، ولو به طرق 
مختلف تنظیم ش��ده باش��ند، به نتیجه واحدی منتهی 
می ش��وند یا خی��ر؟  معموال وقتی ک��ه داور با یک اصل 
کلی یا راه حل عمومی درخصوص موضوع تحت رسیدگی 

مواجه می شود. مجبور است که از آن تبعیت کند. 
پاره ای از مؤلفان، حقوق بازرگانی فراملی را یک حقوق 
جهان��ی تصور کرده اند، ح��ال آنکه ضرورت��ی ندارد این 
حقوق در سراس��ر جهان یکسان باش��د. داور توجه دارد 
که تحقیق و بررس��ی های او محدود به آن سیس��تم های 
حقوقی ش��وند که با موضوع اصلی دع��وی ارتباط دارند. 
هرگاه این سیس��تم های حقوقی، قاع��ده یا قواعد عامی 
داشته باشند که به نتیجه واحدی منتهی می شوند، داور 
ملزم اس��ت از این قاعده عمومی که الحاق سیستم های 
حقوق��ی دیگر  )که ارتباطی با موض��وع اختاف ندارند( 

نتایج متفاوتی به دست دهند. 
د - قواعد سازمان های بین المللی

س��ازمان های بین المللی از قبیل س��ازمان ملل متحد، 
اونکتاد، او. ای. س��ی. دی و غیره راه حل ها، پیش��نهادات 
و مجموع��ه مقررات��ی را که برای نحوه نح��وه برخورد با 
مسائل مربوط به قراردادها ارائه شده، پذیرفته اند. این نوع 
تدابیر و مقررات که فاقد ماهیتی الزام آور هس��تند، اغلب 
متضمن و مبتنی بر اصل حس��ن نیت و معامله دوستانه 
اس��ت. عاوه بر این باید از کوشش های واالی مربوط به 

متحدالشکل کردن قوانین تجاری نام برد. 
Unidroiti  و کمیس��یون اروپای��ی  )تدوین( قانون 
قراردادها، مش��غول وضع اصول کلی حقوق قراردادها، به 
ترتی��ب برای کلیه ملل جه��ان و دولت های عضو جامعه 

اروپایی هستند. 
این اص��ول به عنوان قواع��دی که گرچ��ه الزم االتباع 
نیس��تند، ول��ی از جمله راهنم��ای دیوان ه��ای داوری 
بین المللی هستند، سرانجام در معرض اطاع عموم قرار 

خواهد گرفت. 
ه - عرف و کاربرد

عنصر بسیار مهم دیگر حقوق بازرگانی فراملی، عرف ها  
)رویه ه��ا( و کاربرده��ای  )رس��وم( تج��ارت بین المللی 
اس��ت. عرف ها و کاربردهای بعضی انواع تجارت ش��امل 
قراردادهای بین المللی و داخلی، هر دو است. ولی بعضی 
دیگر فقط ش��امل روابط بین المللی اس��ت. به این نکته 
باید برخ��ی رویه های مدون از قبی��ل اینکوترم، مقررات 
و رویه های متحدالش��کل اعتبارات اس��نادی و متن ماده 
نمون��ه در مورد فورس ماژور و موانع را که اخیرا توس��ط  
)icc(  تهیه و منتشر ش��ده نیز اضافه کرد. این عرف ها، 
کاربردها و مواد متحدالش��کل ق��راردادی، فقط هنگامی 
قابل اجرا اس��ت که طرفین، در مورد شمول آنها موافقت 
کرده باش��ند. معذلک حتی در م��واردی که حاکم بودن 
آنها برخاف مربوط، مورد توافق قبلی قرار نگرفته باشد، 
برای محاکم و داوری ها دس��ت کم راهنمایی را به دنبال 

خواهد داشت. 
و - قراردادهای استاندارد

قراردادهای استاندارد متعددی وجود دارد که مقبولیت 
بین المللی یافته اند. مانند ش��رایط عمومی تهیه دستگاه 
و ماش��ین آالت جه��ت صدور که به وس��یله کمیس��یون 
اقتصادی اروپا در س��ال 1953 تهیه ش��ده است. پاره ای 
مواد استاندارد یا نمونه که برای درج در قراردادهای بین 
افراد خصوصی تهیه شده نیز از همین مقبولیت برخوردار 
اس��ت. محاکم و همچنین مراجع داوری تفس��یرهایی از 
این قراردادهای استاندارد یا مواد قراردادی نمونه به عمل 

آورده اند.

 ز - آرای داوری منتشره
بسیاری از آرای داوری منتشر نمی شود و حتی نسبت 
به اعضای رش��ته تجارت مربوطه نیز محرمانه نگهداری 
می شود. این امر جای تأسف است، زیرا آرای داوری یکی 
از منابع مهم حقوق بازرگانی فراملی به شمار می رود. البته 
در طول چند دهه اخیر تمایلی در مورد توسعه انتشار این 
قبیل آرا به وجود آمده اس��ت.  آنچه تاکنون منتشر شده 
اس��ت، چون نحوه برخوردهای متعدد با دعاوی مختلف 
را نش��ان می دهد، برای داوران راهنمای مفیدی خواهد 
بود. در ادبیات حقوقی هرچه آرا بیش��تر منتشر شود، تا 
در نتیج��ه تبادل نظر و مباحثات بین مؤلفان و داوران از 
تشتت نظرات جلوگیری می شود و یکسانی و هماهنگی 

در آرا به دست می آید. 

3-حقوق بازرگانی فراملی: پروسه قضایی
حقوق بازرگانی فراملی هنوز پیکره حقوق نامنسجم و 
ناقصی است که با افزایش قوانین و مقررات متحدالشکل، 
عرف ها و کاربردهای تجارت بین المللی و میزان روزافزون 
آرای منتشره توسعه می یابد، ولی هیچ گاه به سطح وسیع 
و جاافتاده سیس��تم های حقوقی داخلی نمی رس��د. این 
واقعیتی است که باید پذیرفت، ولی به طوری که خواهیم 
دید، الزم نیست برای این منظور، این را هم بپذیریم که 
حقوق بازرگانی فراملی نمی تواند اجرا ش��ود و کاربردی 

ندارد. 
الف - مکتب های جزمیون و نوآوران

ماهیت ناقص حقوق بازرگانی فراملی موجب می ش��ود 
که پروسه داوری به چیزی بیش از صرف اعمال قواعد از 

قبل تعیین شده، مبدل شود. 
داور اغلب مجبور است از منابعی به جز حقوق بازرگانی 
فراملی - یعنی عمدتا از حقوق داخلی - رهنمود بگیرد. 
گاه��ی اوقات باید راه حل جدی��دی را ابداع کند و به این 
ترتیب مانند یک مهندس اجتماعی عمل کند. مخالفان 

حقوق بازرگان��ی فراملی مدعی اند که این حقوق، نیروی 
الزام آور خود را از منابع دولت نمی گیرد و سیس��تمی را 
که به اندازه کافی مس��تحکم و ذاتی باشد، بنا نمی نهد و 
نمی تواند یک نظام حقوقی به شمار رود و بنابراین به عنوان 
ی��ک مبنا جهت حل و فصل اختافات حقوقی مناس��ب 
نیس��ت. مکتب دیگ��ری که مؤلف نیز ب��دان تعلق دارد، 
می گوید که نیروی الزام آور حقوق بازرگانی فراملی ناشی 
از این واقعیت نیس��ت که این حقوق ساخته و برخاسته 
از اراده مقامات دولتی باشد، بلکه منبعث و متکی به این 
حقیقت است که به عنوان یک سیستم  )حقوقی( متداول 
و دارای حاکمیت، از جانب جامعه تجاری و مراجع دولتی 
شناسایی شده است.  این دو مکتب مختلف، بیان کننده 
دو طرز تلقی متفاوت از پروس��ه حقوقی هستند.  یکی از 
آنها که متولی و جانبدار مقررات و رویه های قضایی است، 
عقی��ده دارد که حقوقدانان همواره می کوش��ند مس��ئله 
مطروحه نزد خود را تحت مقررات و رویه خاصی درآورند 

و با آن تطبیق دهند  )جزمیون(. 
ن��وآوران به منابع حقوق، به نحوی که جزمیون به آن 
تعلق دارند، دل بس��ته و وابسته نیستند؛ بلکه به مسئله 
مطروحه، از جوانب گوناگون نظر می اندازند و ماحظات 
مخال��ف را نیز ارزیابی کرده و س��پس انتخ��اب خود را 

می کنند. 
ب - حقـوق بازرگانـی فراملـی به عنـوان یک 

نوآوری
آن داوری که حقوق بازرگان��ی فراملی را در پرونده ای 
اعمال می کند، بیش از کس��ی ک��ه مجری حقوق داخلی 
اس��ت، نوآوری می کند. درحالی که ب��ا مواد اولیه حقوقی 
مشخصی که این حقوق پیش او می نهد مواجه است، غالبا 
مجبور اس��ت از جای دیگری هم راهنمایی بگیرد و منبع 
اصلی که در این رابطه پیش رودارد، سیستم های حقوقی 
مختلف و مرتبط با پرونده اس��ت. هنگامی که این منابع 
با یکدیگر معارض هس��تند، باید بین آنها گزینش کند یا 
راه حل جدی��دی بجوید. از این رهگذر اس��ت که حقوق 

بازرگانی فراملی، اغلب روندی خاق و نوآور می یابد. 
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داوران ب��ا ملیت ه��ای مختلف ک��ه در مراجع داوری  
)حرف ه��ای( اختصاص��ی، حق��وق بازرگان��ی فراملی را 
درخصوص اخت��اف مطروح��ه اعمال کرده ان��د، برای 
رسیدن به نظر واحد نسبت به موضوع تحت رسیدگی با 
مشکات بزرگی مواجه نبوده اند، زیرا هنگامی که حقوق 
مذک��ور درخص��وص دعوای مطروحه س��اکت بوده ولی 
قانون داخلی مرتبط با آن چنین وضعی نداشته، بعضی 
از داوران به راه حلی تاکید ورزیده اند که سیستم حقوقی 
متبوع خود ایش��ان، مقرر می کرده است - به این عنوان 
که درصدد یافتن مناس��ب ترین و منصفانه ترین راه حل 

برای پرونده مربوطه بوده اند. 
داوران ب��ا اجرای حق��وق بازرگانی فرامل��ی می توانند 
از آزادی عمل��ی که برای انتخ��اب بهترین قانون و قاعده 
حقوق��ی دارن��د - و محاکم گاه��ی از ای��ن آزادی عمل 
محرومند - اس��تفاده کنن��د. مثا قانون فروش اش��یای 
اس��کاندیناوی مقرر می دارد خری��داری که می خواهد به 
تاخیر در تس��لیم مبیع اس��تناد کند، باید بافاصله پس 
از تس��لیم، اخطاری هایی ارس��ال کند. ای��ن قاعده با بیع 
بین المللی سازگار نیس��ت. خریداران غیر اسکاندیناویایی 
از ای��ن قاعده اطاعی ندارند و چه بس��ا ب��رای آنها دام و 
دردسری باش��د. قاعده مقرر در ماده )2(49 کنوانسیون 
1980 بیع بین المللی اش��یا - کنوانس��یون سازمان ملل 
متح��د راجع به قراردادهای بی��ع بین المللی کاال  )مورخ 
1980( - که به موجب آن  )در چنین مواردی( اخطاریه 
باید در مدت معقولی ارس��ال شود، راه حل بهتری را ارائه 

می کند. 
اکث��ر داوران، مب��ادی و تص��ور عموم��ی از چگونگی 
انج��ام تجارت در دس��ت دارند که آنها را به اتخاذ جهت 
و س��مت گیری مش��ابهی می کشاند. غالبا ش��م و ملکه 
ذهنی شان، نتیجه کار را - قبل از اینکه به موجب ادله و 
استدالل به دست آید- به آنها می گوید. در حین کوشش 
برای استدالل، تش��خیص می دهند که موضوع مشمول 
قاعده ای اس��ت که هنوز الزم اس��ت ح��دود و صغور آن 
مش��خص تر شود. حتی محاکم نیز بعضا با چنین وضعی 

مواجهند. دادگاه های اسکاندیناوی گاهی به جای استناد 
به قواعد حقوقی در رای خود به واقعیاتی اشاره می کنند 
که آنها را به س��نجش و نتیجه گی��ری خاصی از دعوی 
رهنمون ش��ده اس��ت و پس از بیان ای��ن واقعیات، مثا 
چنی��ن احراز می کنند که نقض قرارداد از جانب خوانده 
آنچنان غیرموجه بوده اس��ت که جایی برای استناد او به 
ماده )شرط( معافیت از مسئولیت مندرج در قرارداد باقی 
نمی گذارد. در چنین مواردی روشن نیست که آیا دادگاه 
به یک قاعده عمومی مبنی بر اینکه معافیت از مسئولیت 
با وجود نقض غیرموجه قرارداد، نمی تواند معتبر باش��د، 
اس��تناد کرده یا اینک��ه عقیده و نظ��ر آن فقط ناظر به 
ش��رایط خاص دعوای مطروحه اس��ت. کسی نمی تواند 
از داوران انتظار داش��ته باش��د که اس��تدالل های علمی 
بیش��تری از آنچ��ه در این قبیل آرای محاکم می ش��ود، 
کنند. به هرحال معموال چنین نحوه اس��تداللی، طرفین 

دعوی را ارضا می کند و برای ایشان قابل درک است. 
بس��یاری از داوران به تفس��یر قرارداد تکیه می کنند. 
کش��ورهای دارای حقوق نوش��ته، مقررات موضوع های 
برای تفسیر دارند. ولی داوران در مقام تفسیر، به ندرت به 
این مقررات اس��تناد می کنند. تفسیر یک قرارداد عموما 
مبتن��ی بر عقل و منطق اس��ت ک��ه دو ویژگی عمومی 
در همه انسان هاس��ت. حقوق بازرگان��ی فراملی در این 
کار  )تفس��یر( عاوه بر این دو ابزار، از تلقی و برداش��ت 
عمومی داوران که اس��تدراک غنی تری را به دنبال دارد 
نی��ز برخوردار اس��ت. البته به رغم این تلقی و برداش��ت 
عموم��ی که در داوران وجود دارد، ممکن اس��ت باز هم 
کسی فکر کند که در مجموعه غنی تری حقوق داخلی، 

آرای منسجم تر و آگاهانه تری صادر می شود. 
در بس��یاری م��وارد، قان��ون داخلی بی��ش از حقوق 
بازرگان��ی فراملی س��رانجام کار را به روش��نی و قطعی 
برای طرفین مش��خص می کند. خصوص��ا در جایی که 
طرفین توافق کرده باش��ند قرارداد فی مابین، مش��مول 
قان��ون داخلی معینی بوده و داور نی��ز با قانون منتخب 
ایشان آشنا باشد. در مواردی که قانون قابل اجرا تعیین 

نش��ده، این تردید به وجود می آید که موضوع مش��مول 
کدام قانون اس��ت؟  هرچند قواعد حل تعارض قراردادها 
رویه یکس��ان و متحدالشکل دارد، ولی هنوز هم مسائل 
و مشکاتی وجود دارد. یکی از این مسائل هنگامی بروز 
می کن��د که داور مکلف اس��ت قواعد سیس��تم حقوقی 
مشخصی را نسبت به موضوع اجرا کند که با آن سیستم 
بیگانه اس��ت. دعاوی مربوط نشان می دهد که مشکات 
داوران در این قبیل موارد قابل ماحظه اس��ت و اشتباه 
در گزینش  )قانون مناس��ب( نیز کم نبوده است. حقوق 
بازرگانی فراملی این امتیاز را دارد که گرفتار قواعد حل 
تعارض که مورد اکراه وکا نیز اس��ت، نیست و آنها را به 

کناری نهاده است. 
حت��ی در مواردی که داوران از حقوق داخلی که ملزم 
به اجرای آن درخصوص مورد هس��تند، اطاع دارند، باز 
هم ممکن اس��ت به دامن مشکاتی بیفتد که سرانجام 
تصمیم و رای ایشان را غیر مستند و نامدلل سازد. قواعد 
مختلف حق��وق داخلی، فقط ب��رای روابط داخلی وضع 
ش��ده اند و برای مواردی که متضمن یک عنصر خارجی 
باش��د، مناسب نیستند. داوران حین مواجه شدن با این 
قواع��د حقوقی، بعضا در باتکلیف��ی بین اجرای قانون و 
انص��اف قرار می گیرند. در چنین حالتی حقوق بازرگانی 
فراملی متضمن راه حل مش��خص تر و قطعی تری است. 
ب��رای اتخاذ تصمیم در یک دعوی و مثا در مورد اینکه 
آیا طرف زیان دیده درخصوص اخطار تاخیر در تس��لیم 
مبیع، به موقع اقدام کرده اس��ت یا ن��ه حقوق بازرگانی 
فراملی پاسخ را براساس ماده  )2(49 کنوانسیون 1980 
بیع بین المللی اش��یا- کنوانسیون س��ازمان ملل متحد 
راجع به قراردادهای بیع بین المللی کاال  )مورخ 1980( 
- خواهد داد. اما اگر قرار باش��د این دعوی تحت قوانین 
دانمارک رسیدگی ش��ود، این تردید به وجود می آید که 
آیا محاکم این کش��ور در مورد ش��رایط اخطاریه فوری  
)بافاصله پس از تس��لیم مبیع( هنگامی که خریدار یک 
خارجی باشد آس��ان می گیرند. به نظر می رسد که رویه 
قضایی دانمارک در این مورد مش��خص نیست و مطلب 

هنوز حل نشده است. 
پاره ای از مؤلفانی که با حق طرفین در انتخاب حقوق 
بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم مخالف هس��تند، 
ای��ن را قبول دارند که طرفین می توانند توافق کنند که 
اختافات مربوطه به صورت دوس��تانه یا براساس انصاف 
حل و فصل ش��ود. ولی این دو نیز مبانی ای هس��تند که 
برای حل و فصل اختاف��ات، از حقوق بازرگانی فراملی 
نامشخص ترند. برخاف نظر عمومی که وجود دارد، بین 
حقوق مذکور و انصاف فرق است. حقوق بازرگانی فراملی 
داور را ملزم می س��ازد که تصمیم خود را بر ضوابط این 
حق��وق مبتنی س��ازد، حتی اگر انص��اف، او را به نتیجه 

دیگری برساند. 
قواعدی که به موجب آنها حق خریدار برای طرح دعوای 
معیوب بودن کاال پس از سپری شدن مدت معینی زایل 
می شود. ممکن است برای کاالهایی که عمر زیادی دارند 
مناسب نباشند. اگر یک فروشنده اسکاندیناویایی چنین 
کاالیی را به یک خریدار آلمانی فروخته باش��د، داور باید 
اح��راز کند که قبل از ارس��ال اخطاریه مدت دو س��اله 
اخط��ار عیب کاال وفق ماده 39 کنوانس��یون 1980 بیع 
بین المللی اشیا- کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به 
قراردادهای بیع بین المللی کاال  )مورخ 1980( - نسبت 
به فروش��نده در چه تاریخی منقضی شده است. هرچند 
منصفانه تر این باش��د که انقضای مدت مذکور نسبت به 

خریدار مورد بررسی و احراز قرار گیرد. 
م��دت زوال ح��ق به موج��ب کنوانس��یون فوق الذکر 
طوالنی ت��ر اس��ت از آنچه ک��ه در فص��ل 54 قانون بیع 
اسکاندیناوی و فصل 477 قانون مدنی آلمان آمده است.  
از مراتب فوق چنین نتیجه می گیریم که حقوق بازرگانی 
فرامل��ی قابلیت اج��را و کاربرد دارد، ولو اینکه سیس��تم 
حقوقی ناقص و تکامل نیافته ای باشد. تمام سیستم های 
حقوق داخلی روزی ناقص بوده اند و برخی هنوز هم دچار 
کمبود هس��تند. ممنوع ک��ردن بازرگانان از حق انتخاب 
حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم. نوعی اعمال 

قیمومیت غیر مجاز و غیرموجه برای شان است.
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اصفهـان- خبرنـگار فرصـت امروز- 
ق��رارداد س��رمایه گ��ذاری ایجاد تأسیس��ات 
 فاض��اب ش��هر تی��ران و احداث تأسیس��ات 
ش��وری زدایی آب فرخی در اس��تان اصفهان 
توس��ط بخش خصوصی با حض��ور وزیر نیرو 
و مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
اصفهان منعقد ش��د .مدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضاب اس��تان اصفهان با اش��اره به انعقاد 
قرارداد ایجاد تأسیس��ات فاضاب شهر تیران 
گفت : ایجاد تأسیسات فاضاب شهر تیران با 
س��رمایه گذاری شرکت سازه گستر منفرد به 

روش بیع متقاب��ل صورت پذیرفت که بدنبال 
انعقاد ای��ن قرارداد مقرر گردید طی 2 س��ال 
تأسیسات فاضاب ش��هر تیران توسط بخش 
خصوصی احداث ش��ود . در مقاب��ل طی بازه 
زمانی 25 ساله 33 میلیون مترمکعب پساب به 
بخش خصوصی تخصیص داده شود .مهندس 
هاشم امینی افزود : 94 کیلومتر حجم عملیات 
لوله گذاری این پروژه است که با سرمایه گذاری 

546 میلیارد ریال در دس��تور کار قرار گرفت 
.وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه 36 هزار و 
500 نفر تا سال 1415 تحت پوشش خدمات 
ش��بکه فاضاب قرار می گیرند خاطرنش��ان 
ساخت : اجرای شبکه فاضاب در شهر تیران 
یکی از مطالبات همیش��گی مردم این منطقه 
بوده که خوش��بختانه با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی ای��ن مهم عملیاتی ش��د. مهندس 

امین��ی اعام ک��رد : تصفیه خان��ه فاضاب به 
روش الگ��ون هوادهی با ظرفی��ت 40 لیتر در 
ثانیه احداث می ش��ود .رئی��س هیأت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان اصفهان به 
چگونگی انعقاد قرارداد احداث تأسیسات شوری 
زدایی آب فرخی پرداخت و تصریح کرد: احداث 
تأسیسات ش��وری زدایی آب فرخی با سرمایه 
 BOO گذاری شرکت تصفیه آب البرز به روش

منعقد شد .مهندس امینی با اشاره به ظرفیت 
تأسیس��ات ش��وری زدایی آب گفت : ظرفیت 
تعیین شده تأسیسات جهت تولید آب تحویلی 
500 مترمکعب در روز اس��ت که مقرر گردید 

طی 6 ماه این تأسیسات احداث شود .

اصفهـان- خبرنـگار فرصـت امروز- 
سرپرست ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان از نصب و راه اندازی سیس��تم 
کامپیوت��ر تلفنی و اتوماس��یون اداری در انبار 
ش��هید محمد منتظری اصفهان خب��ر داد و 
گفت: این س��امانه با هدف تس��هیل اطاعات 
قابل دسترسی در سامانه تلفن گویا و خدمات 
رسانی بهتر و در کوتاهترین زمان به پیمانکاران 

و مخاطبان صورت گرفته است.

مهندس حسین صادقیان افزود: راه اندازي 
پروژه اتوماس��یون انبار نفت ش��هید منتظري  
در نتیجه راه اندازي س��امانه تلفن گویاي انبار 
)کامپیوت��ر تلفني(  صورت گرفته اس��ت.وی 
افزود: یک��ي از زیربخش هاي ای��ن پروژه که 
در ح��ال حاضر امکان بهره برداري از س��امانه 

موجود میس��ر می باشد بهره گیری از خطوط 
تماس )15 خط تلفن به شماره 33962580 
ال��ي 33962594( توس��ط کلیه مش��تریان 
دریافت کننده فرآورده از این انبار می باش��د 
که مش��تریان انب��ار مي توانند با دسترس��ي 
به این س��امانه به صورت لحظ��ه اي و آناین 

کلیه اطاعات مربوط به درخواس��تهاي خود 
را دریافت نمایند .سرپرس��ت ش��رکت پخش 
ف��رآورده های نفتی منطقه اصفهان ادامه داد:  
کلیه مشتریان محلي دریافت کننده فرآورده 
از انبار نفت شهید محمد منتظري مي توانند 
با دریافت مشخصات سیستمي مورد نیاز خود 

ش��امل کد ناحیه،کد مشتري،شناسه مشتري 
و کلم��ه عبور  از امکانات فراهم ش��ده در این 
سامانه به صورت لحظه اي بهره برداري نمایند.

با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان صورت گرفت

انعقاد قرارداد اجرای فاضالب شهر تیران و احداث تأسیسات شوری زدایی آب فرخی

سرپرست شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبرداد

نصب سیستم کامپیوتر تلفنی و اتوماسیون اداری در انبار شهید محمد منتظری اصفهان

بوشـهر- خبرنگار فرصت امـروز- در 
بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد مجتمع گاز 
پارس جنوبي از پارک علم و فناوری خراسان 
رضوي، ق��رارداد بین طراحی و س��اخت یک 
دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ هواي ابراز دقیق 
از طریق مرور طراحي منعقد ش��د.به گزارش 

رواب��ط عمومي ش��رکت مجتم��ع گاز پارس 
جنوبي، مسعود حس��ني مدیر عامل مجتمع 
در مراس��م انعقاد این ق��رارداد گفت: مجتمع 
گاز پارس جنوبی هم  اکنون 6 پاالیش��گاه در 
ح��ال بهره  برداری دارد و تا پایان امس��ال این 
عدد به 9 پاالیش��گاه و تا پایان س��ال 1396 
به 14 پاالیش��گاه افزایش خواهد یافت.وي در 
ادامه افزود: چشم انداز 1404 شرکت مجتمع 
 گاز پ��ارس جنوب��ی، س��رآمد در عملی��ات و 
رقاب��ت پذیر در تراز جهاني اس��ت و در حال 

حاض��ر می��زان تولی��د گاز ای��ن مجتمع 54 
درصد میزان تولید گاز کل کش��ور مي باش��د 
که در انتهای س��ال 1396 و با پایان توسعه ي 
پاالیشگاه ها، به 75 درصد افزایش خواهد یافت.
مهندس حس��ني با بیان اینکه توانمندسازی 
ش��رکای تجاری در برنامه ریزي اس��تراتژیک 
مجتمع مورد تاکید قرار گرفته اس��ت، اظهار 
داش��ت: ش��رکت های دانش بنیان پارک هاي 
علم و فناوری، باید ضمن تاش مس��تمر، به 
خودب��اوري در زمینه هاي مورد فعالیت ش��ان 

برسند.فلور بهروز شاد، رئیس پژوهش و فناوری 
مجتم��ع گاز پارس جنوبي نی��ز در ادامه  این 
جلسه گفت: قرارداد منعقد شده با پارک علم و 
فناوري خراسان، یکی از اولین اقدامات فناورانه 
مجتمع گاز پارس جنوبی بوده و تدوین دانش 
فني مربوطه مطابق سطوح نه گانه TRL در 
دستور کار قرار گرفته است.مهندس بهروزشاد 
اضاف��ه نم��ود: مجتمع گاز پ��ارس جنوبی به 
دنبال استقرار مدیریت تکنولوژی و پایش آن 
مي باشد و در صدد است با کمک شرکت های 

دانش بنیان و سایر مراکز علمي کشور اقدامات 
موث��ر و یکپارچ��ه ای را در کلی��ه  فرآیندهای 
مجتمع صورت دهد.سیدحس��ن علم الهدایی 
رییس پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی 
در پایان این نشس��ت تصریح کرد: پارک علم 
و فناوري خراس��ان در راستای اجرای فرامین 
مقام معظم رهبری در بحث توس��عه درون  زا 
آم��اده همکاری ب��ا مجموعه ه��ا و ارگان های 
مختلف است و هدف از همکاری شرکت های 
دانش بنیان پارک علم و فناوری با مجموعه ها 
و ارگان ه��ا، رف��ع نیازها و تامی��ن قطعات و 

تجهیزات مورد نیاز صنعت کشور است.

انعقاد قرارداد پژوهشي طراحی و ساخت کمپرسور سانتریفیوژ هواي ابراز دقیق

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل 
کمیته امداد اس��تان مرک��زی تصریح کرد: 

فقر فرهنگ��ی مقدم��ه ای برای فق��ر مادی 
اس��ت، بنابرای��ن اعتای س��طح فرهنگی و 
توانمندس��ازی فک��ری خانواده ه��ای تحت 
حمای��ت، از مهمترین اهداف حوزه فرهنگی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��ت. محمد 

مهدی ناص��ری مدیرکل کمیته ام��داد امام 
خمینی)ره( اس��تان مرکزی، اعتای س��طح 
فرهنگ��ی خانواده ه��ای تحت حمای��ت را از 
مهمترین اولویت های فرهنگی کمیته امداد 
عن��وان کرد و گفت: مهمتری��ن هدف حوزه 

فرهنگی کمیته امداد توانمندس��ازی فکری 
و فرهنگی خانواده های تحت حمایت اس��ت.
وی فقر فرهنگی را مقدمه ای برای فقر مادی  
دانس��ت و ضمن تشریح برنامه های فرهنگی 
ای��ن نهاد گفت: کمک ب��ه تحصیل فرزندان 

تحت حمای��ت تا طی ک��ردن م��دارج باال، 
احیاء و تقویت عزت و کرامت فردی، تقویت 
اعتماد به نفس خانواده ها، ارائه مش��اوره های 
متن��وع فرهنگی، غنی س��ازی اوقات فراغت 
فرزن��دان مددجویان و شناس��ایی و حمایت 
از اس��تعدادهای درخشان و نخبگان جوان از 
برنامه های فرهنگی این نه��اد در حمایت از 

خانواده های تحت حمایت است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی :

توانمندسازی فکری مددجویان، مهم ترین اولویت حوزه فرهنگی کمیته امداد است 

اهواز -  خبرنگار فرصت امروز- نرخ تولید نفت خام شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با جهشي قابل توجه 
طي نیمه ابتدایي سال جاري، از 603 هزار به مرز 614 هزار بشکه رسید. سرپرست این شرکت ضمن ابراز خرسندي از 
عملکرد تولیدي شرکت گفت: با پشت سر گذاشتن شرایط خاص حاکم بر تولید و عبور از مانع تحریم ها توانستیم نرخ 
تولید را به این میزان برسانیم.مهندس مسعود باغبان افزود: در زمینه گاز نیز موفق شدیم با افزایش 10 میلیون فوت 
مکعبي، روزانه 585 میلیون فوت مکعب گاز تولید کنیم.وي همچنین به تولید مایعات ارزشمند گازي اشاره کرد و گفت: 
در مجموع به نرخ تولید  روزانه 34 هزار بشکه گاز مایع و نفتا دست یافتیم که بیش از دو هزار بشکه در روز افزایش را 
در بر داشته است.مهندس باغبان همدلي متعهدانه کارکنان در سایه استقرار مدیریت دانش و رعایت کلیه الزامات فني 
تخصصي  را از اهم عوامل تاثیر گذار بر افزایش تولید دانست و ابراز امیدواري کرد با گام برداشتن در این مسیر بتوان 

به ظرفیت تولیدي بیشتري دست یافت.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب روستایی 
استان گلستان روسای ادارات آمار و فن آوری اطاعات ،خدمات مشترکین و درآمد و روابط عمومی شرکت  آبفار 
قزوین از س��امانه 1523 و خدمات الکترونیک این ش��رکت بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمات رس��انی از 
طریق این س��امانه و خدمات الکترونیک قرار گرفتند.در این بازدید رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آبفار گلستان گزارش مبسوطی از خدمات سامانه 1523 شرکت و فعالیتها و خدمات صورت گرفته از زمان 
راه اندازی این سامانه ارائه نمودند.ولی اهلل ساور اظهار داشت: با راه اندازی سامانه 1523 در شرکت آب و فاضاب 
روستایی مشکات مشترکین روستایی در کوتاهترین زمان ممکن رفع می گردد.وی در پایان، خدمات این سامانه 
را پرداخت غیر حضوری آب بهاء ،اعام شماره کنتور، اعام حوادث ، اطاع رسانی و ثبت شکایات مردمی برشمرد.

جهش نرخ تولید در نفت و گاز مارون

بازدید از سامانه 1523 و خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- عملیات راهداري در یک هزار و 100 کیلومتر از راههاي منتهي به پایانه هاي 
مرزي آذربایجان غربي در راس��تاي توسعه حمل و نقل داخلي و خارجي اجرا مي شود.به گزارش روابط عمومي اداره 
کل راه و شهرسازي استان آذربایجان غربي، مدیر راهداري در جلسه هماهنگي و تعامل رئیس پلیس راه راهور ناجا با 
اعضاي کمیسیون ایمني راه و شوراي ترافیک استان اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایي استان و همسایگي با سه 
کشور، توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل یکي از ملزومات شکوفایي اقتصاد منطقه به شمار مي رود.ارسان شکري، 
نصب عایم ایمني، حذف تابلوهاي اطاعاتي زاید، اصاح شانه محورها، نصب گاردریل و اجراي اقدامات زودبازده ایمني 
در یک هزار و 100 کیلومتر از راههاي منتهي به مرزهاي اس��تان را از مهمترین عملیات راهداري انجام ش��ده در این 
محورها عنوان کرد.وي با بیان اینکه یک هزار و 500 کیلومتر راه مرزي در آذربایجان غربي وجود دارد، ادامه داد: اجراي 
لکه گیري و روکش آسفالت، خط کشي، خاکریزي  و خاکبرداري به شکل مستمر در جاده هاي استان اجرا مي شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت: براي اولین بار در کشور، طرح آزمایشي 
قرائت، صدور و پرداخت آني قبوض آب به صورت آناین درب منازل مشترکین شهر بندرعباس رونمایي شد. "حسین 
خادمي" هدف از اجراي این طرح را سهولت در ارائه خدمات و صرفه جویي در وقت و هزینه مشترکین عنوان کرد و 
گفت: اجرای این طرح به صورت پایلوت و با حضور نماینده های شرکت آب و فاضاب در درب منازل مشترکین آغاز 
شده است. وي افزود: این شرکت به عنوان شرکتي پیشرو در عرصه ارائه خدمات نوین IT در کشور، اقدام به قرائت 
کنتور همزمان با صدور قبض آب بها در درب منازل مشترکین نموده است که در این طرح پس از قرائت رقم کنتور،از 
طریق تبلت )با سیس��تم عامل اندروید(  و چاپ آني آن توس��ط پرینتر هاي کمري که متصل به سرور مرکزي بوده ، 

قبوض آب مشترکین به صورت آني صادر مي شود. 

اصالح ایمني یک هزار و 100 کیلومتر راه منتهي به پایانه هاي مرزي 

طرح صدور و پرداخت آني قبوض آب در هرمزگان رونمایي شد

اهـواز- خبرنگار فرصت امـروز-  29پروژه صنعتي و 
غیرصنعتي در ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب شامل 
کارخان��ه هاي بهره برداري ، نم��ک زدایي ، گاز و گاز مایع ، 
تزریق و تقویت فش��ار گاز ، خطوط لول��ه جریاني و اصلي ، 
تصفیه خانه هاي صنعتي و راه  از س��ازمان حفاظت محیط 
زیست کش��ور مجوز زیس��ت محیطي دریافت کردند. مدیر 
مهندس��ي و ساختمان این ش��رکت با اعام این خبر گفت: 
11 پروژه دیگر نیز در مرحله نهایي دریافت مجوز و 16 پروژه 

نیزدر دست پیگیري براي دریافت مجوز زیست محیطي قرار 
دارد.مهندس حمید راکي افزود: براساس بند الف ماده 192 
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مصوبه شوراي عالي حفاظت 
محیط زیس��ت ، طرح ها و پ��روژه هاي تولیدي ، خدماتي و 
عمراني در مرحله انجام مطالعات امکان سنجي و مکان یابي 
 )EIA(مشمول انجام مطالعات  ارزیابي اثرات  زیست محیطي

و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بوده و رعایت 
نتیج��ه ارزیابي توس��ط مجریان طرح ها و پ��روژه ها الزامي 
مي باش��د.وي اظهار داشت: این مطالعات در راستاي توسعه 
پایدار و به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب  محیط 
زیست با انتخاب مشاورین ذي صاح زیست محیطي با تجربه 
در ح��وزه نفت و گاز در این مدیریت صورت پذیرفته اس��ت.

مهندس راکي ادامه داد: طي این مطالعات جنبه هاي زیست 
محیطي پروژه ها در فاز ساخت و احداث و فاز  بهره برداري  
شناسایي و نتایج آن از لحاظ تاثیر بر محیط زیست ) اقلیمي، 
گیاهي و جانوري( ،  تاثیرات بهداش��تي و زیست محیطي بر 
مراکز جمعیتي همجوار تاسیسات نفت و گاز و برنامه پایش 
جامع زیست محیطي در راستاي پیشگیري، کاهش و کنترل 
آثار نامطلوب زیست محیطي ناشي از احداث و بهره برداري از 

تاسیسات نفتي  صورت مي پذیرد.

29 پروژه مناطق نفت خیز جنوب مجوز زیست محیطي دریافت کردند


