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شهر نیشابور از آن دس��ت مقاصدی است که مسافر را 
به دفع��ات به خود می خواند. مگر می توان ش��هری را که 
شاعرانی چون عطار و خیام و نقاشی چون کمال الملک در 

آن آرمیده اند، نادیده گرفت. 
»نیش��ابور« از کلم��ه »نیوش��اه پور« به معنای »ش��هر 
شاهپور« یا جای خوب شاه گرفته شده و به قولی نیشابور 
را ش��اپور اول یا دوم ساخته اس��ت. این شهر همواره و در 
ط��ول تاریخ از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مورد توجه 
حکمرانان قرار داشته است. منطقه شادیاخ که مرکز دولتی 
سلس��له طاهریان ب��وده و وجود یکی از م��دارس نظامیه 
همراه کتابخانه ای معتبر در نیشابور که به دستور خواجه 

نظام الملک بنا شد، بیانگر این نکته  است. 
نیشابور در طول تاریخ آسیب های بزرگی را نیز متحمل 
شده است، از جمله زلزله ش��دید سال 530، آتش سوزی 
مهیبی که چند سال پس از آن رخ داد و بیش از یک میلیون 

کشته ای که مغوالن در این شهر باقی گذاشتند. 
ب��ا قیام س��ربداران علیه س��لطه مغول در س��ال 738 
نیشابور از س��لطه آنان نجات یافت و با وجود خرابی هایی 
که گفته ش��د، حمداهلل مس��توفی و ابن بطوطه نیشابور را 
پرجمعیت ترین شهر خراسان دانسته و از مسجد جامع و 

چهار مدرسه بزرگ آن نام برده  اند. 
نیش��ابور که اینک حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد 
ب��ا توجه ب��ه قدمت و اهمیتی که در طول تاریخ داش��ته، 
آث��ار تاریخی و طبیعی بااهمیت و زیبایی را در خود جای 
داده است. نیشابور از شهرهایی است که هر مسافری برای 
شناخت و درک ایران زمین الزم است به آن دیار سفر کند. 

 محوطه شادیاخ
محوطه باس��تانی ش��ادیاخ، در س��ه کیلومتری جنوب 
شرقی شهر کنونی نیش��ابور قرار دارد و تا اوایل قرن سوم 

هجری باغی بود در مغرب شهر کهن. در سال 205 هجری 
که عبداهلل بن طاهر شهر نیشابور را به پایتختی برگزید، بنا 
به درخواس��ت اهالی، سپاهیان خود را از درون شهر به باغ 
انتقال داد و عمارتی برای خود در آنجا ساخت. پس از آن 

شادیاخ به مرکز دولتی تبدیل شد. 
 در مرکز ش��ادیاخ مجموعه معماری بسیار گسترده ای 
وج��ود دارد ک��ه در دوره ه��ای مختلف مورد اس��تفاده و 
بازسازی قرار گرفته اس��ت. در این مجموعه، آثاری مانند 
سنگفرش های وس��یع، ستون ها و آجرها حکایت از وجود 

بناهایی باشکوه، زیبا و اشرافی دارد. 
در نزدیکی محوط شادیاخ آرامگاه های دو شاعر بلندآوازه 
عطار و خیام قرار دارد که انگیزه اصلی بیش��تر مس��افران 

نیشابور هستند. 
بنای آرامگاه ش��یخ فریدالدین  عطار نیشابوری ، شاعر و 
عارف  نامی  ایران  با نقشه  هشت  ضلعی  و با گنبد کاشیکاری  
شده  پیازی  ش��کل  طراحی  و اجرا شده  است. این آرامگاه 
از عهد س��لطان حس��ین بایقرا و امیر علیشیر نوایی وزیر 
دانش��مند وی به جا مانده، البته نخس��تین بنای آرامگاه 
عطار اندکی بعد از شهادت او توسط قاضی القضات یحیی 
بن صاعد از بزرگان نیش��ابور ساخته شد. در دوره معاصر 
به کوش��ش انجمن آثار ملی این آرام��گاه و باغ اطراف آن 

مرمت شد. 

 آرامگاه کمال الملک
مقبره کمال الملک در ضلع ش��مالی مقبره عطار با بتن 
مس��لح و با زیربنای 28 متر مربع به ش��کل شش ایوانچه 
مقعر ساخته ش��ده و با پوشش کاشی معرق به رنگ های 
الجوردی و س��فید تزیین شده اس��ت. محمد غفاری در 
کاشان به دنیا آمد و دوره حیاتش با چند پادشاه از جمله 
ناصرالدین ش��اه گذشت. وی س��ال 1319 خورشیدی در 

ملک شخصی خود در حسین آباد نیشابور درگذشت. 

آرامگاه خیام
به فاصله کمی، آرامگاه خیام، ریاضیدان، فیلسوف، منجم 
و ش��اعر معروف ایران قرار دارد. آرامگاه این فیلس��وف در 
مجاورت امامزاده محمد محروق)ع( و در باغی دلنشین و 
مصفا قرار دارد. این بنا که الهام گرفته از اش��کال هندسی 
اس��ت در ادوار مختلف دستخوش تغییر و تخریب شد تا 
آنکه در سال 1341 خورش��یدی توسط انجمن آثار ملی 
ای��ران به نحوی طراحی و س��اخته ش��د تا ب��ا گفته ها و 

توانایی های خیام منطبق باشد. 

امامزاده محروق و امامزاده ابراهیم
امام��زاده محروق از فرزندان امام چهارم )ع( اس��ت. این 
آرامگاه با گنبد کاش��یکاری ش��ده و ایوان های زیبا در باغ 
پردرختی قرار دارد. کتیبه کاش��ی معرق ایوان و صندوق 
منبت کاری شده و ورودی آن از قرن دهم هجری و روزگار 
شاه طهماس��ب اول است. سنگی با تاریخ 1119 از دوران 
ش��اه سلطان حسین در بنا نصب ش��ده و کاشی های ازاره 
این بنا از دوران نادر شاه افشار است. کتیبه منظوم دیگری 
در سمت راست ایوان روی سنگ نقر شده که از زمان شاه 

سلطان حسین صفوی به جا مانده است. 
در کنار امامزاده محروق آرامگاه امامزاده سیدابراهیم قرار 
دارد که یکی از اوالد حضرت موس��ی بن جعفر)ع( است. 
در ب��االی این ح��رم گنبدی کوتاه ق��رار دارد و ازاره حرم 
دارای کاشی های شش گوش است. نمای قبر با آجر و گچ 
ساخته شده و فاقد هر گونه تزیین است. تعدادی از بزرگان 

نیشابور در حرم امامزاده دفن هستند. 
در فاصله میان باغ خیام و باغ عطار و در میان قبرستان 
عمومی، مقبره ش��اعر معاصر نیش��ابور، حیدر یغما دیده 

می ش��ود. وی در س��ال 1302 خورش��یدی در روستای 
صومع��ه به دنیا آمد. بنای آرامگاه از ش��غل ش��اعر یعنی 

خشت مالی الهام گرفته است. 

افالک نما 
افالک نما، بنایی گنبدی ش��کل اس��ت که هر آنچه در 
آسمان در یک محدوده زمانی دیده می شود می توان رؤیت 
کرد. مجموعه اخترشناسی و افالک نمای خیام با قطر 30 
مت��ر و ارتفاع 27 متر از کف با زیربن��ای بیش از 11 هزار 

مترمربع، ظرفیت 270 نفر بازدیدکننده دارد. 
همان ط��ور که گفته ش��د نیش��ابور از اهمی��ت زیادی 
برخوردار بوده و مسافران بسیاری را به خود دیده است که 
وجود کاروانسرای شاه عباسی مهر تاییدی بر این امر است. 
بنای این کاروانس��را را که سابقا در خارج از دروازه شهر 
نیش��ابور واقع ب��وده و اینک در میدان خی��ام قرار دارد به 
دوره ش��اه عباس صفوی نس��بت داده اند. ف��رم بنا چهار 
ایوانی و دارای 24 غرفه در پیرامون حیاط داخلی اس��ت. 
این کاروانس��را در دوره قاجاریه مدتی به عنوان نوانخانه و 
محل نگهداری ایتام و مس��تمندان به کار برده می ش��د و 
در دوره پهلوی نیز به پادگان نظامی تبدیل شد. هم اکنون 
این کاروانس��را به عنوان مرکز عرضه صنایع دستی و موزه 
حیات وحش مورد اس��تفاده ق��رار گرفته که اغلب صنایع 
دستی و سوغات نیشابور در این بخش به گردشگران عرضه 

می شود. 
در جنوب غربی کاروانس��رای شاه عباسی نیشابور یک 
موزه شخصی به نام موزه »ش��کار در طبیعت« راه اندازی 
شده است. نزدیک به 450 گونه جانوران وحشی و شماری 
جانور منقرض شده تاکسیدرمی و جانورانی زنده نگهداری 
می شود. کتاب ها و فیلم هایی درباره شکار و محیط زیست 

نیز در کتابخانه این مجموعه قابل استفاده است. 
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شهری در دسترس

نیش��ابور از نظر موقعیت جغرافیای��ی در 150 کیلومتری غرب 
مشهد در دشت همواری قرار گرفته است. از یک طرف به کوه های 
بینالود و از س��وی دیگر به ارتفاعات طاقانکوه محدود می ش��ود. 
راه های دسترس��ی متعددی که به نیشابور ختم می شود، سفر به 
این شهر را آسان کرده است.  نیشابور از یک طرف از طریق دامغان 
و سمنان و سبزوار با دیگر شهرها مرتبط می شود و از سوی دیگر با 
شهرهای جنوبی مانند کاشمر. مهم تر از همه، نزدیک بودن نیشابور 
به مشهد است که عبور مسافران بسیار را باعث شده است.  عالوه 
بر دسترسی جاده ای، نیشابور یکی از ایستگاه های اصلی قطار نیز 
محس��وب می شود و در ش��بانه روز قطارهای متعددی از این شهر 
عبور کرده و توقف دارند.  برای اقامت در ش��هر نیش��ابور ش��اید 
انتخاب های زیادی پیش رو نباشد، چون مسافران بسیاری با توجه 
به نزدیکی به مشهد از امکانات اقامتی آن شهر استفاده می کنند. 
ولی مهمانسرای نیشابور و هتل ارم و چند سالی است نیز که هتل 

کمال الملک در اختیار مسافران نیشابور قرار دارد.

از آبگوشت ریواس تا شربت ریواس

فرهنگ نیش��ابور ب��ر تمامی امور زندگ��ی از جمله 
خ��وراک س��ایه گس��ترانده؛ می توان ری��واس مرغوب 
نیش��ابور را در خوراک های مختلفی از آبگوشت ریواس 
تا شربت ریواس چشید و در مناسبت های خاص مانند 
محرم می توان حلیم نیش��ابور را امتحان کرد. اش��کنه 
 گوجه و اش��کنه  کش��ک هم از دیگ��ر غذاهای محلی 
نیشابور اس��ت که توس��ط زنان خانه دار نیشابور طبخ 
می ش��ود و طرف��داران زیادی دارد. دلم��ه واری، غذای 
محلی دیگری اس��ت ک��ه در پختن آن از خمیر گندم، 
گوشت، سبزی سرخ شده و پیاز داغ استفاده می شود و 

در گویش محلی جوش بره هم به آن می گویند. 

 فیروزه و نیشابور

فیروزه نیش��ابور از چنان ش��هرتی در دنیا برخوردار اس��ت که هیچ مس��افری در نیشابور از خود 
نمی پرس��د سوغات چه بخرد. اما برجس��تگی فیروزه نباید مانع دیدن دیگر سوغات و صنایع دستی 
نیشابور اعم از قالی و حصیر و ساز شود. در زمان »ابوسعید ابو الخیر« و »قشیری« اهمیت اقتصادی 
نیش��ابور و تحفه هایی که از این ش��هر می بردند چنان بود که پیاپی، قافله ای با انواع مال التجاره وارد 
ش��هر می شد و با انواع صنایع مردم این ش��هر از جمله بافته های پنبه ای و ابریشمین و دیگر چیزها 
خارج می ش��د. هم اکنون با وجود معادن فیروزه در این ش��هر، که از بهترین فیروزه های جهان است، 
این سنگ گرانبها در شمار سوغاتی است که از نیشابور به سراسر جهان می رود.سنگ فیروزه سوغات 
اصلی شهرستان نیشابور است که تراشکاری شده و به فروش می رسد. این سنگ شهرت جهانی دارد 
و بیشتر به عنوان زینت بخش در انگشتر، گردنبند و ظروف نقره استفاده و خریداری می شود.  معادن 
فیروزه نیشابور در شش دره از کوه های موسوم به بار معدن در 50 کیلومتری شمال غربی نیشابور در 
بلوک ریوند واقع است و تاکنون به منظور به دست آوردن فیروزه، بیش از 100غار در این دره ها ایجاد 
شده است. شهرت فیروزه نیشابور از روزگاران قدیم بر سر زبان ها بوده و گویندگان و نویسندگان در 
وصف آن سخن ها گفته  اند. ریواس نیز دیگر سوغات نیشابور است که گیاهی خودرو بوده و در فصل 
بهار بر دامنه کوهستان ها می روید. از آن می توان مربا، شربت، خورش و شیرینی تهیه کرد.  نیشابور 
همچنی��ن محصوالت باغی مرغوبی دارد که ش��امل انار، انجیر، انگور، گیالس، هلو، گالبی و س��یب 
می شود. دیگر سوغات این شهر صنایع دستی شامل قالی و قالیچه نیشابور و سفال می شود. از جمله 
هنرهای دستی این شهرستان، ساخت برخی ابزار موسیقی است که عبارتند از قشمه که دو فلوت به 

هم چسبیده است، سرنا، دهل، دوتار، سه تار، تار و دایره زنگی که توسط خراط ها ساخته می شوند. 

کجاچی بخوریم؟
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

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

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

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

6
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حقوق و تجارت

3

8

مدیرعامل س�ازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس از تزریق اعتبار 250 میلیاردی 
با ه�دف کم�ک ب�ه تس�ریع در عملیات 
پروژه های راه اس�تان بوش�هر خبر داد. به 

گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
 مهندس یوسفی با اشاره به سیاست های وزارت نفت در توجه 
به محیط پیرامونی و همجوار تاسیسات و پروژه ها تصریح کرد: 
با هدف کمک به توسعه متوازن منطقه و با نگاه وزیر مقام عالی 
وزارت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ، صنعت نفت تاکنون 

در طرح های زیربنایی و زیرساختی مهم استان بوشهر ...

مدیرکل استاندارد استان تهران، خواستار 
تش�دید مجازات در پرونده های تعزیراتی 
ش�د و گفت: 60 مورد پرونده جعل نشان 

استاندارد در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. 
مس�لم بیات در حاش�یه جلس�ه نظارت بر وضعی�ت تولید 
آبمی�وه و آبلیموه�ا در اداره کل تعزیرات حکومتی اس�تان 
تهران افزود: مجازات هایی که برای بس�یاری از پرونده ها در 

تعزیرات در نظر گرفته می شود...

 60پرونده جعل استاندارد 
در مرجع قضایی

تزریق 250میلیارد به پروژه راه های 
استان بوشهر

4

داوری در دعاوی حقوقی
 دارای ضمانت اجرای قوی  است
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یک وکیل دادگستری: 

داوری در دعاوی حقوقی، دارای ضمانت اجرای قوی  است
ی��ک وکیل پایه یک دادگس��تری گف��ت: داوری در 
دعاوی حقوقی یک روش بس��یار مقرون به صرفه و در 
عین حال دارای ضمانت اجرای قوی  اس��ت و می تواند 
جانشین بسیار مناسبی برای قضاوت باشد و از جهاتی 

از قضاوت نیز بهتر است. 
منصور عطاش��نه در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
جهات برتری داوری نسبت به قضاوت عنوان کرد: یکی 
از مزایای داوری، سرعت در حل و فصل دعاوی حقوقی 
اس��ت؛ معموالً رس��یدگی محاکم، چند مرحله ای و هر 
مرحله مس��تلزم رعایت تشریفات زیاد و طوالنی است. 
درحالی که تسریع در رسیدگی به اختالف و صدور رأی 
توس��ط داور یا داوران، یک��ی از ویژگی های مثبت و از 
محاس��ن داوری است. با توجه به اینکه افراد، خودشان 
داور یا داوران موردنظر را برای حل دعاوی حقوقی خود 
انتخاب می کنند و به آنها تحمیل نمی شود، این انتخاب 
موجب مورد قبول واقع ش��دن بیشتر رأی صادره برای 

آنان می شود. 
این وکیل دادگس��تری عنوان ک��رد: محرمانه بودن 
داوری یکی دیگر از مزایای آن اس��ت. رس��یدگی های 
قضای��ی غالبا علنی اس��ت و این علنی ب��ودن دادگاه ها 
و مراجع رس��یدگی کننده در بس��یاری از م��وارد برای 
طرفین دعوی، ضررهای مادی و معنوی به دنبال دارد. 
از جمله در دعاوی بازرگانی، بس��یاری از اسرار تجاری 
معامله که دارای اهمیت زیاد اس��ت، فاش می شود که 
می توان��د برای طرفی��ن و حتی اقتصاد داخلی کش��ور 

زیانبار باشد. 
وی در ای��ن زمینه ادام��ه داد: همچنین علنی بودن 

دادرس��ی و حک��م ص��ادره از آن می توان��د منج��ر به 
سوءاس��تفاده برخی افراد از حک��م صادره علیه محکوم 
علیه یا حتی محکوم له شود. همچنین برای بسیاری از 
مردم حضور در دادگاه و پاس��خ به سوال های دادرسان، 
ب��ه دلیل اینکه گاهی اوقات در بی��ان دفاعیات باید به 
طرح مس��ائلی بپردازند که از اس��رار زندگی آنها است، 
ناگوار اس��ت. درحالی که در حضور داور یا داوران مورد 
اعتماد که به انتخاب خودش��ان ه��م بوده اند، به راحتی 
می توانن��د همه ناگفتنی ها را بگویند، به خصوص اینکه 

این مطالب برخالف جلس��ات دادگاه ها در جایی درج و 
ضبط نمی شود. 

این مدرس دانش��گاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: 
ح��ل مس��المت آمیز اختالف ه��ا یکی دیگ��ر از مزایای 
داوری اس��ت. در رس��یدگی های قضایی معموالً از آنجا 
که خوانده لزوما راضی به اقامه دعوا نیس��ت و عالوه بر 
آنان هیچ ی��ک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، 
صدور رأی اگرچه ممکن اس��ت به معنی الزام به پایان 
اخت��الف باش��د اما به معن��ی پایان خصومت نیس��ت. 

درحالی ک��ه با رجوع به داوری، ب��ه دلیل اینکه انتخاب 
داور و مق��ررات مرب��وط به آن با توافق طرفین اس��ت، 
بنابراین با رضایت بیشتری رأی داور یا داوران منتخب 

خود را قبول خواهند کرد. 
عطاش��نه گف��ت: مزای��ای داوری موج��ب گرای��ش 
روزافزون مردم به آن شده است، البته تاریخچه داوری 
در نظ��ام حقوقی ایران جدید نیس��ت و قدمت زیادی 

دارد. 
وی اف��زود: جدیدتری��ن بحث در زمین��ه داوری که 
می توان��د کمک زیادی به ح��ل و فصل اختالفات کند، 
مربوط به قانون پیش فروش آپارتمان است که به تازگی 
با تصویب آیین نامه مربوط به آن، الزم االجرا شده و در 
آن به لزوم داوری اجباری اش��اره ش��ده اس��ت که اگر 
کس��ی درصدد پیش فروش کردن آپارتمان باش��د باید 
حتماً معامله را به صورت رسمی انجام دهد و در غیر این 
صورت با مجازاتی مانند حبس مواجه خواهد ش��د. در 
واقع داوری توانس��ته بار زیادی را از دوش دادگستری 
بردارد. عطاشنه با اش��اره به لزوم بیطرف بودن داوران 
انتخاب ش��ده گفت: برخالف برخی تصورات اش��تباه؛ 
داور، وکیل ش��خصی نیس��ت و حتماً باید مستقل بوده 
و در برد و باخت طرفین ذینفع نباش��د؛ زیرا در غیر این 

صورت رأی داوری باطل اعالم خواهد شد. 
این مدرس دانش��گاه شهید چمران اهواز افزود: البته 
داوری معایب��ی هم دارد اما با توجه به مزایای زیاد آن، 
این شیوه می تواند نقشی مؤثر در سازماندهی، به نتیجه 
رساندن اختالفات و راضی نگه داشتن طرفین اختالف 
و به ویژه جلوگیری از هدر رفتن وقت افراد داشته باشد. 
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رئیس کل دادگس��تری و رئیس ش��ورای عالی بسیج 
حقوقدانان اس��تان ف��ارس از برگ��زاری همایش تحلیل 
ابع��اد حقوقی جنایات ارتکابی گروه های تروریس��تی در 

کشورهای منطقه در شیراز خبر داد. 
عل��ی القاصی با اش��اره به ابع��اد گس��ترده جنایات 
گروه های تروریس��تی در کش��ورهای یمن، س��وریه و 
عراق گفت: متأس��فانه سکوت جوامع جهانی و حامیان 
ظاهری حقوق بشر زمینه جنایات بیشتر تروریست ها را 
فراهم کرده اس��ت. وی با بیان اینکه در نظام جمهوری 

اسالمی ایران به تأس��ی از منویات رهبر معظم انقالب 
هم��واره خود را حامی مظلومان جهان می دانیم، افزود: 
در این همایش که همزم��ان با ایام هفته دفاع مقدس 
با حضور جمع کثیری از حقوقدانان استان برگزار شد، 
ت��الش کردیم از دیدگاه تخصص��ی و حقوق بین الملل، 
راهکارهای برخورد حقوقی با پدیده تروریسم را بررسی 
کنی��م. نماین��ده عالی ق��وه قضاییه در اس��تان فارس 
گفت: متأس��فانه پدیده تروریسم یک امر مبتالبه نظام 
بین الملل اس��ت و امروز شاهدیم که وضعیت نابسامان 

ناش��ی از وقوع این پدیده عالوه بر خدش��ه دار ش��دن 
امنیت منطقه باعث آوارگی جمع کثیری از مس��لمانان 
ش��ده اس��ت که با برخوردهای غیرانس��انی کشورهای 

اروپایی مواجه شده اند. 
القاص��ی با تأکی��د بر اینکه یک عزم راس��خ جهانی با 
ارائه یک راهبرد ویژه می تواند مس��ئله تروریسم را پایان 
دهد، گفت: متأسفانه در تحوالت دهه های اخیر بیش از 
هر زمان دیگری ش��اهدیم برخ��ی دولت ها در منطقه با 
اقدامات مستقیم و غیر مستقیم در شکل گیری، حمایت 

و هدای��ت تروریس��م در منطقه دخی��ل بود ه اند. رئیس 
کل دادگس��تری استان فارس تأکید کرد: شناخت نظام 
هنجاری حاک��م بر جوامع و مجموعه هنجارهای حقوق 
بین المللی از جمله ضروریاتی اس��ت که باید حقوقدانان 
کشورهای مس��لمان با توجه به آن زمینه بحران زدایی 
از منطق��ه را فراهم کنند. براس��اس ای��ن گزارش، 500 
حقوقدان بسیجی در استان فارس پنجشنبه نهم مهرماه 
و همزمان با س��الروز همبس��تگی با کودکان و نوجوانان 

فلسطینی، در این همایش شرکت کردند. 

مدیرکل استاندارد استان تهران، خواستار تشدید مجازات در پرونده های 
تعزیراتی ش��د و گفت: 60 مورد پرونده جعل نش��ان اس��تاندارد در مرجع 

قضایی در حال رسیدگی است. 
مس��لم بیات در حاشیه جلسه نظارت بر وضعیت تولید آبمیوه و آبلیموها 
در اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران افزود: مجازات هایی که برای 
بس��یاری از پرونده ها در تعزیرات در نظر گرفته می شود بازدارنده نیست و 

این باید تشدید شود. 
وی ادام��ه داد: به عن��وان مثال برای یک متخل��ف میلیونی رقم ناچیزی 
مجازات در نظر گرفته می ش��ود و افراد متخلف باید در فهرس��ت سیاه قرار 
گرفته و حداقل حق فعالیت در آن واحد صنعتی مربوطه را نداشته باشند. 
بیات از مردم به عنوان ناظر و همکار اس��تاندارد خواس��ت تا با مش��اهده 
نشان استاندارد روی یک کاال، کدهای ردیابی آن را به شماره 10001517 

پیامک کنند که در صورت اثبات اصالت آن کاال مشکلی ندارد. 
مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با بیان اینکه 60 مورد جعل استاندارد 
شناس��ایی شده است گفت: پرونده های این افراد در مرجع قضایی در حال 

رس��یدگی اس��ت و از مردم می خواهیم اگر در مواردی احس��اس می کنند 
آبیموه یا آبلیمو از لحاظ طعم و مزه ویژگی های الزم را ندارد با شماره تلفن 

چهار رقمی 1517 تماس گرفته و موارد را به ما اطالع دهند. 
وی اضافه کرد: این شماره تلفن شبانه روزی صدای مردم را ثبت و ضبط 

می کند. 
بیات با بیان اینکه آب میوه ها براس��اس استانداردهای ملی به سه دسته 
نوش��یدنی های میوه ای، نکتارها و آب میوه طبیعی تقس��یم بندی می شوند 
گفت: نوشیدنی های میوه ای اساساً آب میوه نیستند بلکه به عنوان ساندیس 
ک��ه 20 درص��د آن آب میوه اس��ت در ب��ازار عرضه می ش��ود و البته واژه 

نوشیدنی میوه ای باید به صراحت روی کاال قید شود. 
به گفته وی، نکتارها 35 تا 55 درصد آب میوه و آبمیوه طبیعی بیش از 

90 درصد آب میوه است. 
مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران در م��ورد آبلیمو اظهار داش��ت: این 

تقسیم بندی در آبلیمو وجود ندارد و آبلیمو باید آب  »لیمو« باشد. 
وی تخلفات در بخش آبلیمو را به مراتب بیش��تر از س��ایر بخش ها عنوان 

ک��رد و ادامه داد: س��ازمان اس��تاندارد ب��ه همین دلیل بی��ش از چهار بار 
اس��تاندارد را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد تا موارد را اضافه کرده و 

تخلفاتی که در این زمینه وجود دارد ردیابی کند. 
بیات با تخصصی دانس��تن تخلف��ات اضافه کرد: تخلفات در بخش آبلیمو 
به قدری تخصصی اس��ت که قابل ردیابی نیس��ت و پژوهش��گاه استاندارد 
اخیراً دو عنصر و ماده طبیعی را شناس��ایی و به فهرس��ت استاندارد اضافه 
کرده که با ای��ن مواد جدید می توانیم آبلیموهای طبیعی و تقلبی را از هم 

تفکیک کنیم. 
وی از توقیف بیش از 97 هزار بطری آبلیمو در اس��تان تهران خبر داد و 
گفت: در س��ال 86 و 92 استاندارد استان تهران در ارتباط با دستچین این 

پرونده را به مرجع قضایی معرفی کرده است. 
بیات گفت: در س��ال گذش��ته بیش از 25 هزار بازرسی در سطح عرضه 
بیش از سه هزار و 500 مورد نمونه برداری انجام شد که 15 برند در ارتباط 
با آبلیمو توقیف و 60 مورد تخلف در ارتباط با جعل نش��ان اس��تاندارد به 

مراجع قضایی ارجاع داده شده است. 

برگزاری همایش تحلیل ابعاد حقوقی جنایات گروه های تروریستی در منطقه

مدیرکل استاندارد تهران: 

60پرونده جعل استاندارد در مرجع قضایی
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اركان عقد مضاربه)بخش دوم(
در جواب به استدالل عالمه حلی، یعنی استدالل دوم 
نی��ز می توان گفت: باال رفتن قیم��ت مال مثلی و پایین 
آمدن آن، مش��كلی ایجاد نمی کند، زیرا باال رفتن قیمت 
مانند وضعی��ت وارد آمدن زیان و خس��ارت در مضاربه 
اس��ت که در آن عامل به هیچ س��ودی نمی رسد و پایان 
آمدن قیمت نیز مانند مضاربه دارای سود است، اال اینكه 

عامل، سود بیشتر می برد. 
ب��ا توجه به این انتقادات، بعض��ی از فقهیان امامیه در 
لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید کرده و مضاربه طال 
و نقره را اجازه داده اند. اینان باتوجه به عموم ادله مضاربه 
و الناس مس��لطون علی اموالهم می گویند: س��زاوار این 
است که در مضاربه به غیر وجه نقد اشكالی وارد نباشد. 

البته برخی دیگر با اینكه نقد بودن س��رمایه را شرط 
الزم عقد مضاربه دانس��ته و درستی مضاربه طال ونقره را 
نپذیرفته اند، اما مضاربه را با اوراق نقدی رایج در کش��ور 

صحیح می دانند. 
نویس��نده کتاب عروهًْ الوثقی یگان��ه دلیل لزوم )وجه 
نقد( بودن سرمایه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در 
اجماع مزبور، عمومات مضاربه را دلیل برصحت مضاربه 
به غیر  وجه نقد تلقی کرده است. وی فقط تحقق اجماع 
را مانع محسوب کرده و سرانجام با بعید ندانستن )اجماع 
محقق(، فتوا به احتیاط داده و احتیاط را در ترك مضاربه 
با غیر وجه نقد دانس��ته اس��ت. تعدادی دیگر از فقیهان 
نی��ز اجماع را نپذیرفته و به درس��تی مضاربه با غیر وجه 
نق��د تمایل پی��دا کرده اند. در این می��ان برخی فقها بر 
ای��ن اعتقادند که هیچ دلیلی بر حصر معامالت به عقود 
مذک��ور در روایات و کتب فقهی وجود ن��دارد، بنابراین 
اگر سرمایه غیر نقد باشد، گرچه عقد، مضاربه نیست، اما 

عمل حقوقی طرفین صحیح است. 
-2-1-2  فقه عامه 

در فقه عامه، فقهای مذاهب مختلف بر درستی مضاربه 

ب��ا وجه نقد اتفاق نظ��ر دارند، اما در صح��ت مضاربه با 
غیر وجه نقد نظرهای مختلفی ابراز ش��ده است. جمهور 
فقهای عامه، نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد 
مضاربه می دانند. احمد حنبل و مذهب فقهی اباضیه کاال 
بودن سرمایه مضاربه را پذیرفته اند، در حالی که حنفیان 
برلزوم نقد بودن سرمایه مضاربه چنین استدالل می کنند 
ک��ه پیامبر )ص( ربح مالم یضمن را نهی کرده و مضاربه 
با کاال منجر به ربح مالم یضمن می ش��ود، زیرا کاال ها با 

کاال از بین برود.
در این حال معامله منفس��خ می شود، بنابراین کاال در 
ید او )مضمونه( نیس��ت و او، ضامن تل��ف کاالی مزبور 
محسوب نمی شود. حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه 
کاال را دریافت کند و بعد از عقد قیمت آن افزایش یابد، 
با تحقق عقد بیع، ربح حاصل می شود و مضارب مستحق 
نصیب خود است، بدون اینكه ضامن چیزی باشد؛ اما در 
نقود چنین مشكلی وجود ندارد، زیرا با خرید کاال توسط 
مض��ارب با این وجه نقد، ثمن در ذمه مضارب اس��ت و 
وجه نقد با تعیین متعین نمی شود و در صورتی که وجه 
نقد قبل از تس��لیم تلف شود بر مشتری الزم است مثل 
آن را به فروش��نده تس��لیم کند، بنابراین در این صورت 
ربح مالم یضمن وجود ندارد. استدالل دوم گروهی که نقد 
بودن را ش��رط درستی مضاربه می دانند همان بیان ابن 

قدامه مقدسی در کتاب المغنی است. 
در این باره شافعیان می گویند: مضاربه از جمله عقود 
غرری اس��ت که نه عمل در آن مضبوط و معین است و 
نه رسیدن به س��ود مسلم و در حقیقت این عقد به طور 
اس��تثنا و ب��ه دلیل نیاز و حاجت مردم مجاز ش��ده و از 
ای��ن رو، در م��ورد آن باید بر قدر متیق��ن اکتفا کرد و 
قدر متیقن موردی است که غالبا رواج دارد و تجارت به 
واسطه آن س��هل و آسان صورت می گیرد. یعنی حالتی 

که سرمایه وجه نقد است.

در مقابل نظریه جمهور، برخی فقهای عامه براساس دو 
استدالل زیر به درستی مضاربه کاال فتوا داده اند. 

1-  کااله��ا اموال��ی هس��تند که برای تحصیل س��ود 
می ت��وان در آنها تصرف کرد. با تقوی��م کاال و قرار دادن 
قیمت ش��ان به عن��وان س��رمایه مضاربه، رب��ح بین آنها 
مشترك است و به یكی از آنان اختصاص ندارد، بنابراین 

مضاربه منعی ندارد. 
به نظر می رس��د که در این فرض سرمایه مضاربه کاال 
نیست، بلكه قیمت کاالست که وجه نقد است، بنابراین 
نمی توان آن را دلیلی بر درستی مضاربه با کاال دانست. 

2-  خری��د و فروش مال مكیل و موزون جایز اس��ت و 
در این صورت دینی در ذمه ایجاد می ش��ود که ش��بیه 
وجه نقد است، زیرا مضارب مستحق آنچه مضمون است، 
می ش��ود و ربح مالم یضمن به وجود نمی آید تا با روایت 
نبوی تنافی داشته باش��د. به عالوه، برای مضارب میسر 
اس��ت که مثل س��رمایه مضاربه را بع��د از پایان مضاربه 
بپ��ردازد. جمهور فقه��ای عامه که معتقد به نادرس��تی 
مضاربه با س��رمایه غیر نقدی هس��تند، دو ش��یوه برای 

تصحیح مضاربه بااین نوع سرمایه بیان کرده اند: 
الف- مالك کاال، دیگ��ری را وکیل در فروش آن کند 
و مضاربه بر قیمت به دس��ت آمده انجام ش��ود که البته 
در این حالت ممكن اس��ت وکیل مزبور شخص عامل یا 

غیر  او باشد. 
ب- مضارب��ه برقیمت کاال باتوج��ه به زمان فروش آن 
واقع ش��ود، به این معنا که مالك کاال به مضارب بگوید 

کاال را بفروش و با ثمن آن مضاربه کن. 
فرق دوش��یوه مذکور این اس��ت که در روش اول، در 
زمان اعطای وکالت برای ف��روش کاال ذکری از مضاربه 
نمی شود و وکالت مس��تقل از عقد مضاربه است، اما در 
روش دوم عق��د مضاربه مقدم بربی��ع کاال اما مضاف به 
زمان فروش و با توجه به آن است، یعنی مضاربه از ابتدا 

بین طرفین واقع می ش��ود. اما آثار آن از زمان بیع کاال و 
تبدیل به وجه نقد جریان می یابد. 

در فقه عامه، صحت ش��یوه اول بین فقها اتفاقی است، 
ام��ا ش��یوه دوم فقط طبق یك��ی از آرای فقهای حنفی، 
حنبلی، زیدی و اباضی صحیح ش��مرده اس��ت و فقهای 
س��ایر مذاهب یعنی مالكی و شافعی در رای دیگر خود 
آرا را درس��ت تلقی نمی کنند. دلیل نادرستی شیوه دوم 
درنظر گروه اخیر این اس��ت که نخست، در این صورت 
مالك س��رمایه شرطی به نفع خود قرار داده که خارج از 
عقد مضاربه و مفس��د عقد است، دوم، مضاربه بر فروش 
کاال معلق ش��ده است و تعلیق در مضاربه جایز نیست و 
س��وم، کاالیی که بعدا به فروش می رسد مجهول است و 

سبب جهل به سرمایه مضاربه می شود. 
-2-1-3  حقوق ایران 

م��اده 527 قانون مدن��ی ایران مقرر م��ی دارد که در 
مضاربه )س��رمایه باید وجه نقد باشد( منظور از وجه نقد 
پول رایج کش��ور است؛ در فقه امامیه به اجماع فقیهان، 
مقصود از وجه نقد مس��كوکات طال و نقره یعنی درهم و 
دینار اس��ت. مقنن در ماده 547 ق-م که از فقه امامیه 
اقتباس ش��ده به این اعتبار که درهم و دینار از نظر نقد 
رایج بودن مورد توجه شرع بوده وجه نقد یعنی پول رایج 

را شرط سرمایه مضاربه دانسته است.
یكی از حقوقدانان در تفس��یر این ماده نوش��ته است: 
)… و منحصرا همان مسكوکات طال و نقره ممكن است 
سرمایه مضاربه واقع شود، بنابراین معامالتی که امروز در 
مورد مضاربه با سرمایه اوراق بهادار انجام می شود. مانند 
اسكناس مطابق این تعریف و فتوای فقها مضاربه نخواهد 
ب��ود در نتیجه مضاربه با آنها فاس��د اس��ت و اگر عامل، 
جاه��ل به قضیه باش��د در حكم اجیر ب��وده نه مضارب، 
یعن��ی مس��تحق اجرت المث��ل عمل می ش��ود. چنین 
تفسیری درس��ت به نظر نمی رس��د، زیرا همان طور که 
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گفتیم بیان درهم و دینار در عبارات فقها یا نصوص دیگر 
به این دلیل اس��ت كه وجه نقد و پ��ول رایج زمان آنان 
درهم و دینار بوده اس��ت و درهم و دینار بودن به معنای 
مسكوكات طال و نقره موضوعیت ندارند، بنابراین در ابتدا 
و بدون نیاز به هرگونه تبدیل، می توان پول رایج كش��ور 
را به عنوان سرمایه مضاربه قرار داد و ظاهر بلكه صراحت 
ماده 547 ق. م. نیز موید همین اس��تدالل اس��ت. آنچه 
عرف از واژه وجه نقد اس��تنباط می كند پول رایج كشور 
اس��ت و الفاظ عقود و معامالت محمول بر معانی عرفیه 

است.
بنابر آنچه گفته ش��د اگر س��رمایه گذار، طال و نقره در 
اختی��ار دیگری به عن��وان مضارب بگذارد ت��ا به فروش 
برس��اند و طرفین در س��ود حاصل ش��ریك باشند عقد 
مضارب��ه به وج��ود نمی آید و آنچه محقق ش��ده در واقع 
نوعی وكالت در فروش با شرط مشاركت در سود یا نوعی 

حق العمل كاری است. 
همچنین براس��اس مفهوم مخالف م��اده 547 قانون 
مدنی س��رمایه مضارب��ه نباید كاال باش��د. در صورتی كه 
مالك، كاالیی را به عامل بدهد و قصد انعقاد عقد مضاربه 
را نیز داشته باشد، عقد مضاربه واقع نمی شود، مگر اینكه 
او را وكیل در فروش كاال سازد و پس از فراهم شدن وجه 

نقد حاصل از فروش كاال، عقد مضاربه را واقع سازند. 
اما آیا مالك س��رمایه می تواند ب��ا پرداخت ارز- مانند 
دالر و مارك و پوند – عقد مضاربه منعقد سازد یا اینكه 
براس��اس ماده 547 قانون مدنی چنین قراردادی باطل 
است. یكی از حقوقدان ها 21 ارز را در حكم كاال دانسته 
و از این رو عقد را مش��مول ماده 547 قانون مدنی تلقی 
نمی كند. اما برخی حقوقدان ها و همچنین رویه قضایی، 
ارز را وج��ه نقد تلقی می كنن��د و عرف را موید این نظر 
دانس��ته اند. به نظر می رس��د منظور از وجه نقد در ماده 
مزبور پول رایج كش��ور اس��ت، بنابراین نظر اول كه ارز 
را در حكم كاال دانس��ته، منطبق با فه��م عرفی از ماده 
547 قانون مدنی اس��ت. پرس��ش دیگر این است كه آیا 
با پذیرفتن نظر مش��هور، بلكه اجم��اع فقیهان امامیه بر 
بطالن عقد مضاربه با غیر وجه نقد، می توان در قالب عقد 

بی نام چنین عملی را تصحیح كرد؟ 
برخ��ی دیگ��ر از حقوقدان ه��ا ب��ر ای��ن عقیده اند كه 
ضرورتی ندارد خواسته طرفین عقد با یكی از صورت های 
پیش بینی ش��ده در قوانین منطبق باش��د، بلكه همین 
اندازه كافی اس��ت كه قانون چنین پیمانی را منع نكند. 
در قانون مدنی هیچ مانعی وجود ندارد كه دو یا چند نفر 
بتوانند در حاصل كار خود ش��ریك ش��وند. پس قرارداد 

بین طرفین نافذ است )ماده10(. 
ب��ه عقیده بعضی از حقوقدان��ان )این گمان كه تحقق 
بخش��یدن اثر ذاتی عقد معین، از طریق عقد غیرمعین، 
با فرار از ش��رایط خاص عق��د معین از اهداف وضع عقد 
غیر معین و مقررات ماده 10قانون مدنی اس��ت ناصحیح 
و غیر قابل قبول اس��ت چ��ه اینكه در این صورت نه تنها 
بای��د مقرراتی را ك��ه عدم رعایت این ش��رایط در عقود 
معی��ن، موجب بط��الن عقد معرفی كرده اس��ت، مانند 
لزوم قبض و اقباض در بیع صرف و رهن، نادیده گرفت، 
بلك��ه حتی تفكیك بین عقود معین از غیر معین و تنوع 
الگوی معامالتی كه ش��رایط و احكام متفاوتی برای آنها 
مقرر ش��ده است، بی معنی می بود و در این صورت عقود 
و معامالت باید منحصر به قراردادهای خصوصی می شد 
و فایده وضع عقود معین، تنها منحصر به آثاری می ش��د 
كه طرفین هنگام عقد یا عرف آن را تغییر نداده باشند(. 
براساس چنین دیدگاهی مضار به با غیر وجه نقد در قالب 

یك عقد بی نام نادرست است. 
نتیجه مطالب باال این است كه به موجب قانون مدنی 
ایران، س��رمایه مضاربه باید وجه نقد باشد و مضاربه كاال 

باطل است. 
2-2-  معین و معلوم بودن سرمایه 

در فقه امامیه، از جمله ش��رایط درس��تی هر معامله، 
معین بودن موضوع آن اس��ت. ب��ا توجه به این امر، فقها 

مضاربه با مال مردد را باطل می دانند. 
همچنین در فقه امامیه، مال مضاربه باید معلوم باشد؛ 
زیرا جهالت سبب غرر است و معامله غرری نیز محسوب 
می ش��ود؛ مضافا اینك��ه در صورت مجه��ول بودن مال 
مضاربه، آگاهی از س��ود میس��ر نمی شود، اما این سخن 

در صورتی صحیح اس��ت كه جهل به كاال س��رانجام به 
علم نینجام��د. اما در صورتی كه س��رانجام علم حاصل 
ش��ود-اگرچه این علم بعد از عقد باش��د- می توان قائل 
به درس��تی عقد شد و مشكل غرر را نیز با این استدالل 
رفع كرد كه نهی از غرر اختصاص به بیع دارد، نه مطلق 

معامالت. 
ب��ه هر حال، مش��هور در فق��ه امامیه بط��الن چنین 
معامل��ه ای اس��ت به گونه ای كه مش��اهده س��رمایه نیز 
برای معلوم ش��دن آن كافی نیس��ت، از می��ان فقیهان، 
س��یدمرتضی انص��اری و صاح��ب جواهر، مش��اهده را 
شیوه مناس��بی برای معلوم شدن مال مضاربه می دانند. 
ش��هیدثانی در مسالك از ش��یخ طوسی نقل می كند كه 
مضاربه ب��ا مال غیر معلوم را صحیح دانس��ته و آن را به 
مشاهده نیز مقید نساخته است. شیخ طوسی همچنین 
با اس��تناد به عموم )المومنون عند ش��روطهم( جهل به 
سرمایه را مفسد مضاربه نمی داند. دلیل دیگری كه شیخ 
بر درس��تی مضاربه با س��رمایه مجهول ابراز می كند این 
اس��ت كه براس��اس اصل عدم وصول زائد ب��ه عامل، در 
صورت تردید و اختالف در مقدار سرمایه ای كه به عامل 
داده ش��ده، قول عامل مقدم می ش��ود، بنابراین جهالت 

سبب تنازع نمی شود تا مفسد بضاربه باشد. 
صاحب جواهر نیز جهلی را كه به علم منجر می شود، 
مبطل مضاربه نمی داند، اما این نظر را مشروط بر نبودن 

اجماع می كند. 
در مورد معلوم بودن عمل عامل، فقیهان جهل به عمل 
را مض��ر نمی دانند و از این رو در فقه امامیه معلوم بودن 
كار عامل از شرایط درستی عقد مضاربه نیست. به همین 
دلیل، در فقه اسالم مضاربه را یك عقد غرری دانسته اند 
كه شارع به دلیل نیاز و حاجت مردم آن را تشریع كرده 

است. 
در فقه اهل سنت نیز از جمله شرایط صحت مضاربه، 
معلوم و معین بودن س��رمایه است. دالیل فقیهان عامه 
این اس��ت كه نخس��ت مقتضای عقد مضاربه این است 
كه با پایان یافتن مضاربه، عامل س��رمایه را به مالك آن 
برگرداند و در صورت مجهول بودن سرمایه، عامل میزان 

س��رمایه ارجاعی را نمی داند و این امر منجر به منازعه و 
اختالف می شود كه شریعت از آن نهی كرده است. دوم، 
جهل به س��رمایه، به جهل در سود می انجامد، زیرا سود 
مقدار زائد بر س��رمایه است و با جهل به سرمایه، مقدار 
زائد آن یعنی سود نیز مجهول می شود، حال آنكه معلوم 
بودن ربح، ش��رط درستی مضاربه اس��ت، زیرا سود نیز 

محل و موضوع عقد مضاربه محسوب می شود. 
در حق��وق ایران، معین ب��ودن موضوع عقود، از جمله 
عقد مضاربه، از شرایط درستی آن است )بند3ماده 190 
قان��ون مدنی( ماده216 قانون مدن��ی مقرر می دارد كه: 
)مورد معامله نباید مبهم باش��د مگر در مورد خاصه كه 
علم اجمالی به آن كافی اس��ت(. باتوجه به نظر مش��هور 
در فق��ه امامیه، می توان گفت چنانچ��ه در عقد مضاربه 
سرمایه معین نباشد، این عقد در حقوق ایران كه عمدتا 
برفقه امامیه مبتنی است، باطل است. نتیجه مطالب باال 
این است كه شرط درستی مضاربه، معلوم و معین بودن 
س��رمایه مضاربه است. به نظر می رسد در صورت فقدان 
اجماع در فس��اد عقد با وجود جهل، به دلیل وجود ادله 
عام ومطلق، جهالتی كه سرانجام منجر به علم و آگاهی 
می شود مفسد عقد نیست؛ مانند موردی كه عقد مضاربه 
بر صندوق��ی كه حاوی مقداری وجه نقد اس��ت منعقد 
می شود بدون اینكه در زمان عقد علم به مقدار آن باشد، 
اما پ��س از عقد، طرف معامله وجه موجود را ش��مارش 

می كند و از آن آگاه می شود و به مفاد عقد می پردازد.
3-  كار عامل

به موجب ماده546 قانون مدنی عامل )مضارب( باید با 
سرمایه ای كه صاحب آن )مالك( در اختیار او می گذارد 

تجارت كند. 
ب��رای شناس��ایی اعم��ال تجارت��ی بای��د ب��ه حقوق 
)قان��ون( تج��ارت رجوع ك��رد و مف��اد م��اده 2 قانون 
تجارت)مصوب1311( را در نظر داش��ت. بنابراین هرگاه 
شخصی به منظور تاسیس و به كار انداختن كارخانه ای 
ب��ه دیگری س��رمایه دهد )بن��د 4م��اده2ق. ت.( و قرار 
بگذارند ك��ه در برابر خدمات مربوط ب��ه اداره كارخانه، 
س��ود حاصل را بین خود تقسیم كنند، این پیمان تابع 
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قواعد مضاربه است. 
شایان ذكر است كه در سال 1307 كه جلد اول قانون 
مدنی مش��تمل بر 955ماده به تصویب رسید، معامالت 
تجارت��ی به قرار مذكور در م��اده 2قانون تجارت مصوب 
4-1303بودند كه بدون هیچ گونه تغییر در ماده 2قانون 
تج��ارت مص��وب 1311 نقل ش��ده اند. در عقد مضاربه، 
مضارب امین اس��ت. ش��یخ طوس��ی در كتاب مبسوط 
می گوید: عام��ل درمورد آنچه در تصرف اوس��ت، مانند 
وكیل، امین اس��ت، زیرا در م��ال مالك به اذن او تصرف 
می كند، در روایات هم عامل، امین دانسته شده است. در 
روایت صحیحی از امام باقر)ع( درپاس��خ به سوال كننده 
آمده اس��ت: )لیس علیه غرم بعد ان یكون الرجل امینا(؛ 
یعن��ی ازآنجا كه عامل امین اس��ت، مس��ئولیتی ندارد. 
در روای��ت صحیح دیگ��ری از امام باقر)ع( آمده اس��ت: 
)قال امیرالمومنین علیه الس��الم من اتجر ماال و اشترط 
نصف الربح فلی��س علیه ضمان(؛ یعن��ی امیر المومنین 
علیه السالم فرمودند: كسی كه با مالی تجارت می كند و 
در آن نصف ربح را شرط كرده، ضامن و مسئول نیست. 
از این نصوص اس��تفاده می ش��ود كه مض��ارب فقط در 
صورت تعدی و تفریط مس��ئول است همین امر موجب 
شده كه قانونگذار ایرانی در ماده 556 قانون مدنی مقرر 
دارد؛ مضارب در حكم امین اس��ت و ضامن مال مضاربه 
نمی ش��ود، مگر در صورت تع��دی و تفریط؛ مطابق ماده 
951 قان��ون مدنی )تعدی(، تجاوز كردن از حدود اذن یا 
متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری( و طبق ماده 
953 قانون مدنی )تفریط عبارت است از ترك عملی كه 
به موج��ب قرارداد یا متعارف ب��رای حقظ مال غیر الزم 
است(، بنابراین مضارب به دلیل اینكه امین است باید بر 

طبق متعارف عمل كند واال ضامن است.
ش��ایان ذكر اس��ت كه معموال بانك ها در قرارداد های 
مضاربه شرط می كنند كه )عامل متعهد می شود اقدامات 
متعارف انجام دهد(. ای��ن عبارت تاكیدی بر حكم ماده 
مزبور و مواد 555 و 553 قانون مدنی است، زیرا وظیفه 
قانونی و عرفی مضارب عمل بر طبق عرف است و چون 

در م��وارد تخصصی، منظور از ع��رف همان عرف خاص 
است، در مضاربه، عرف خاص تجارت مربوط مالك است. 

4-  سود
ه��دف عم��ده و اصلی مال��ك و عام��ل از انعقاد عقد 
مضاربه، كس��ب سود اس��ت كه باید بین آنان تقسیم و 
البته میزان سهم هر یك از مالك و مضارب باید به نوعی 
تعیین شود. ماده 548 قانون مدنی مقرر می دارد، )حصه 
ه��ر یك از مالك و مضارب در منافع باید جزء مش��اع از 

كل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد(.
قانون مدنی در مورد ضمان��ت اجرای تخلف از مقرره 
فوق، حكم��ی ندارد و همین س��كوت، این پرس��ش را 
ایج��اد می كند ك��ه آیا عقدی كه در آن س��هم عامل به 
طور قطعی معین می ش��ود باطل است یا براساس قواعد 
عموم��ی قرارداد ها می ت��وان آن را عقد دیگ��ری غیر از 
مضاربه دانست كه صرفا مقررات كلی عقود بر آن حاكم 

است، نه مقررات خاص عقد مضاربه؟ 
یكی از نویس��ندگان حقوقی در پاسخ می گوید: شرط 
خ��الف مقتضای ذات عق��د در صورتی تواف��ق را بی اثر 
می سازد كه معلوم شود طرفین هیچ اثر حقوقی را به طور 
ج��دی اراده نكرده اند یا آنچه را خواس��ته اند با قانون یا 
نظم عمومی مخالف اس��ت وگرنه امكان دارد كه ش��رط 
خالف مقتضای عقد، توافق را تبدیل به قرارداد مش��روع 
دیگری سازد. پس در واقع، بحث در این نكته نیست كه 
آیا مشاع بودن س��ود مقتضای مضاربه است یا نه؟ بلكه 
پرس��ش اصلی این اس��ت كه آیا توافقی كه درآن سهم 
عامل به طور قطعی معین ش��ده اس��ت با قانون یا نظم 
عموم��ی مخالفت دارد یا برطبق م��اده 10 قانون مدنی 

باید نافذ شمرد؟ 
وی اضافه می كند: تمام بحث در این پرس��ش خالصه 
می شود كه آیا مقصود ماده 548 قانون مدنی منع اجرای 
احكام مضاربه اس��ت یا اعالن بطالن كامل توافق؟ پاسخ 
این پرسش را می توان در ماده 519 قانون مدنی نسبت 
به عقد مزارعه یافت، زیرا از نظر س��اختمان حقوقی بین 
مزارعه و مضاربه ش��باهت زیادی وجود دارد. ماده 519 

قانون مدنی با اینكه بر لزوم مش��اع ب��ودن حصه مزارع 
و عام��ل با ذكر كلمه )باید( تاكید كرده اس��ت در مقام 
 ضمان��ت اج��رای آن مقرر م��ی دارد: اگر ب��ه نحو دیگر 
]معین شده[ باشد احكام و مزارعه جاری نخواهد شد در 
واقع در عین حال كه قرارداد را مزارعه نمی شناسد آن را 
باطل نمی داند، پس با قیاس این دو مورد می توان نتیجه 
گرفت كه در مضاربه نیز هدف از ماده 548 قانون مدنی 

اعالن بطالن قرارداد نبوده است. 
اما نظر این نویسنده به دالیل ذیل قابل انتقاد است: 

1-  در عبارت ایش��ان آمده اس��ت كه بطالن ناشی از 
ش��رط خالف مقتضای ذات عقد، مش��روط به این است 
ك��ه طرفین هیچ اثر حقوقی را به طور جدی اراده نكرده 
باشند، درحالی كه شرط خالف مقتضای ذات عقد، عقد 
را به طور مطلق باطل و بی اثر می سازد و مشروط به هیچ 
شرطی نیست اگر قصد طرفین انعقاد عقد مضاربه بوده، 
هرگونه شرط خالف مقتضای ذات، آن را باطل می سازد 
و اگر قصد آنها عمل حقوق غیر  از مضاربه اس��ت ش��رط 
مزبور را در چه توافقی گنجاند ه اند، در عقد مضاربه یا در 
یك ق��رارداد بی نام؟ بر فرض اول، ش��رط خالف عقد را 
به طور مطلق باطل می سازد و بر فرض دوم، شرط مزبور 

شرط برخالف مقتضای ذات عقد مضاربه نیست. 
2-  اث��ر خالف مقتضای ذات عق��د تبدیل عقد خاص 
به یك توافق دیگر نیس��ت، بلكه اثر آن بطالن و بی اثری 
توافقی است كه این ش��رط در ضمن آن گنجانده شده 
است، زیرا منشأ در انش��ای موجب یا مفاد عقد مضاربه 
اس��ت یا مفاد عقد بی ن��ام دیگر. اگر ش��رطی بر خالف 
مقتضای ذات عقد باش��د و مضاربه انش��ا شود، براساس 
منشأ حاصل نمی ش��ود، نه اینكه شرط خالف مقتضای 
ذات، آن را تبدی��ل به عقد دیگر س��ازد زیرا در هر عمل 
حقوقی منش��أ باید قصد شود و آنچه در اینجا قصد شده 
یا مضاربه است یا عمل حقوقی دیگر )عقد بی نام( كه در 
صورت اول، منشأ به وجود نمی آید و در صورت دوم شرط 
مزبور خالف مقتضای ذات نیس��ت، بلكه قرینه ای لفظی 
بر اراده خالف ظاهر از واژه های به كار رفته اس��ت. برای 

مثال در موردی كه مالك س��رمایه می گوید: )این مال را 
به مضاربه به تو می دهم به شرط آنكه مقدار معینی سود 
از آن من باش��د( شرط مزبور قرینه كالمی است بر اراده 
خالف ظاهر، به این معنا كه از ابتدا طرفین عقد مضاربه 
را اراده نكرده ان��د. به دیگر س��خن، از اعالم اراده موجب 
به صورت مشروط به خوبی روشن است كه آنان مقتضای 
عمل مشروع دیگر را خواسته اند و شرط خالف مقتضای 
عق��د ماهیت عقد را دگرگون س��اخته و به نهاد دیگری 
تبدیل كرده است. اما این تحلیل با این ایراد روبه رو است 
كه از وسایل غیرمتعارفی برای اعالم اراده استفاده شده 
اس��ت. به كارگیری واژه مضاربه ب��رای انعقاد عقد بی نام 
امری غیر متعارف اس��ت و با ای��ن وضع به دلیل متعارف 

نبودن وسیله اعالم عقد تشكیل نمی شود.
3-  طرح این پرس��ش در عبارت ایشان كه آیا توافقی 
كه در آن سهم عامل به طور قطعی معین شده با قانون 
ی��ا نظم عمومی مخالفت دارد یا بر طبق ماده 10 قانون 
مدنی باید نافذ باشد؟ نادرس��ت است زیرا درصورتی كه 
قصد طرفین، عقد مضاربه باش��د، ب��ه طور منطقی این 
پرس��ش در مورد آن مطرح نمی ش��ود؛ پرس��ش مذكور 
در صورتی منطقی اس��ت كه طرفین قصد عمل حقوقی 
دیگری را در قالب یك قرارداد بی نام داشته باشند كه در 
این وضعیت پرسیده می شود، آیا چنین شرطی با قانون 

یا نظم عمومی مخالف است یا نه؟ 
4-  مقایسه مضاربه با مزارعه، باطل و غیر معتبر است، 
زیرا قیاس در جایی موثر اس��ت ك��ه یا به اولویت منجر 
شود یا به تنقیح مناط قطعی و در این مورد هیچ یك از 

این دو وجود ندارد. 
5-  اس��تفاده از حكم ماده 519 قانون مدنی كه درباب 
مزارعه اس��ت- درباره مضاربه نادرس��ت است، چراكه از 
جمله احكام مزارعه جاری نخواهد شد؛ نمی توان چنین 
استنباط كرد كه عمل حقوقی مزبور باطل نیست، چه در 
این ماده فرض این است كه طرفین با قصد مزارعه عمل 
حقوقی را انشا كرده اند و فقط شرط موازعه نباشد و احكام 
مزارعه بر آن جاری نشود، احكام هیچ عمل حقوقی دیگر 
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نیز بر آن بار نمی ش��ود، زی��را قصد عمل حقوقی دیگری 
غیر  از مزارعه نشده و در نتیجه، عمل حقوقی مزبور باطل 
اس��ت و در نتیجه بطالن تمام محصول از آن صاحب بذر 
است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل 
بوده است به نسبت آنچه مالك بوده مستحق اجرت المثل 

است )م 533 قانون مدنی(.
در تایید انتقاد های باال و نیز تبیین دیدگاه فقه امامیه 
بررس��ی آرای فقیه��ان مفید و الزم می كن��د از آنجا كه 
دیدگاه های نویسنده كتاب جواهرالكالم در این باره جامع 
و دقیق است نظر های وی را در تفسیر كالم محقق حلی 
بررس��ی می كنیم، وی می گوی��د: در مضاربه حصه ای از 
س��ود براس��اس توافق بین طرفین مقرر می شود، بدون 
اینكه اجرتی برای عمل قرار داده شود و این نظر مطابق 
دی��دگاه مش��هور در فقهاس��ت و اجماع بر مش��روعیت 
آن دالل��ت می كند. آیه مباركه )ی��ا ایهاالذین آمنو االتا 
كلوااموالكم بینكم بالباطل اال ان تكون تجاره عن تراض( 
39 و نیز حدیث متواتر مستند آن است از این رو نظریه 
شیخ مفید، شیخ طوسی درنهایه، سالر وابن براج و طاهر 
كلمات ابی صالح در مورد مشروع نبودن حصه، نادرست 
است. آنچه باید بدان توجه شود این است كه تمام سود 
باید به طور مش��اع معلوم شود و درصورتی كه برای یكی 
از دو طرف عقد، ربح معین ش��ود و باقی آن برای طرف 
دیگر باش��د به اجماع فقیهان باطل و بی اثر است. سپس 
صاحب جواهر در تفسیر نظریه عالمه حلی بحث حقوقی 
مفیدی را مطرح می كنند درصورتی كه مالك سرمایه در 
عقد بگوید. »این مال را از باب مضاربه در اختیار داش��ته 
باش و ربح آن برای من باش��د« مضاربه فاس��د می شود، 
اگرچه ممكن اس��ت این عم��ل را )بضاعت( بدانیم، زیرا 
مفهوم و معنای این عمل حقوقی )بضاعت( است در واقع 
در اینج��ا مالی داده ش��د تا با آن كاری انجام ش��ود به 
این ش��رط كه ربح از آن مالك باشد بدون اینكه اجرتی 
برای عامل منظور شود. در حقیقت این عمل توكیل در 
تجارت به طور تبرعی است كه لفظ خاصی برای آن الزم 
نیست و عبارت مذكور در ایجاب مالك سرمایه دلیل بر 

آن اس��ت، اگرچه لفظ )مضاربه( در آن به كار رفته است 
اما می توان از آن بضاعت را اراده كرد، زیرا قائل شدن به 
اراده بضاعت ولو مجازات بهتر از الغای آن اس��ت. محقق 
حلی سپس در درستی این نظریه تردید می كند. زیرا هر 
لفظ��ی ظاهر در معنای حقیقی اس��ت و معنای حقیقی 
اعم از صحیح و فاس��د است. در اینجا مضاربه در معنای 
عقد فاس��د به كار رفته و این امر ب��ا بضاعت كه اقدام بر 
تبرع در عمل است، تفاوت دارد. مشهور چنین عملی را 
مضاربه می دانن��د. البته اگر قرینه حالی یا مقالی بر این 
اقدام تبرعی باشد، بضاعت است، اما باید دانست كه هیچ 
داللتی بر قصد به جز ظاهر لفظ صادر از گوینده نیست 
و فرض این اس��ت كه دراین مورد واژه )مضاربه( به كار 

رفته و از این رو مضاربه فاسد است.
در فرع دیگری نیز این بحث مطرح می شود: اگر برای 
یكی از دو طرف ربح به طور معین، مشخص شود و بقیه 
بین آنان مشترك باشد مضاربه فاسد است. دلیل فساد را 
برخی این می دانند كه اطمینانی به حصول زیاده وجود 

ندارد و شركت محقق نمی شود.
برخ��ی دلیل فس��اد را فق��دان دلیل ب��ر صحت عقد 
می دانن��د. نص و فتوا بر صحت، منحصر به جایی اس��ت 
كه تقس��م س��ود به اش��اعه یا در حكم آن باشد و بدون 
تعیین سهم مشاع، در شمول اطالقات صحت مثل )اوفوا 
بالعقود( و )احل اهلل البیع( نس��بت ب��ه آن تردید حاصل 
می ش��ود و اصل اولی در معامالت فس��اد اس��ت. اگرچه 
تصوص هم در این صورت به بطالن حكم می كنند. فتاوا 

نیز به صراحت این مورد را باطل می دانند. 
محق��ق حلی در فرع دیگری می گوی��د: اگر مالك در 
ایجاب��ش بگوید: با این مال تجارت ك��ن و ربح آن برای 
من باش��د این عمل حقوقی، ابضاع یا بضاعت است و اگر 
بگوید ربح برای تو باش��د، قرض است، از این نظر انتقاد 
می ش��ود كه بین ای��ن مورد و مورد قب��ل تفاوتی وجود 
ندارد جز اینكه در مورد اول واژه مضاربه به كار رفته و در 
اینجا اگر چه قصد مضارب��ه بوده اما لفظ مضاربه به كار 
نرفته است و این امر مشخص نمی كند كه آنها بضاعت را 

اراده كرده ان��د یا قرض را )در عقود و معامالت همه چیز 
دایر مدار اراده و قصد اس��ت( مگر اینكه دعوی انصراف 
به بضاعت و قرض ش��ود یا عبارت را ولو به دلیل اصالت 
صح��ت حمل بر این دو عمل حقوق��ی كنیم، آن چنان 
كه ش��هید دوم در مس��الك چنین كرده است. نویسنده 
جواه��ركالم در این زمین��ه می گوید: اگ��ر مالك قصد 
بضاعت و قرض داشته باشد بدون تردید صحیح است اما 
اگر قصد مضاربه داشته باشد مضاربه فاسد است و تصریح 

به واژه مضاربه در عقد شرط نیست. 
به اجرای فقهای عامنه نیز مش��اع بودن س��ود، شرط 
اس��ت و در ای��ن امر هیچ قول مخالفی دیده نمی ش��ود. 
دالیل ذیل نیز به عنوان مستند این حكم ابراز شده است: 
1-  مقتضای عقد مضاربه ش��ركت در س��ود حاصل از 
تجارت است، زیرا حقیقت شرعی و عرفی آن شركت در 
س��ود است وچون سود نه معلوم است و نه محقق الوقوع 
باید نصیب هر یك از طرفین به طور مش��اع مش��خص 
شود. از طرف دیگر، شرط مقدار معین از ربح برای یكی 
از طرفین گاهی شركت را منتفی می سازد، زیرا احتمال 

دارد سود حاصل به اندازه همان مقدار معین باشد. 
2-2-  درصورتی كه سود معین باشد ضرر و زیان ایجاد 

می شود و قاعده )الضرریزال( آن را نفی می كند. 
3- قیاس با مزارعه و مساقات

در مورد ش��رط تقس��یم س��ود بین طرفی��ن عقد نیز 
فقیهان عامه ب��ر این عقیده اند كه اختصاص آن به یكی 
از دوطرف، س��بب فساد عقد و ش��رط است. حنفی ها و 
شافعیان در یكی از دو قول، این عمل حقوقی را مضاربه 
نمی دانند اگرچه در آن صیغه مضاربه به كار رفته باش��د، 
زیرا )العبره فی العقود للمعانی ال لذات االلفاظ والمبانی( 
از این رو، اگر ش��رط شود تمام ربح برای مضارب باشد، 
قرض اس��ت و اگر تمام رب��ح برای مالك باش��د ابضاع. 
جمه��ور فقهای عامه ای��ن مضاربه را فاس��د می دانند و 
معتقدن��د عقد به عمل حقوقی دیگر تبدیل نمی ش��ود. 
زی��را ذكر كلم��ه مضاربه یا ق��راض دلیل بر این اس��ت 
ك��ه آنها قصد مضاربه دارند، نه عم��ل حقوقی دیگر. اما 

درصورتی ك��ه الفاظ صریح در مضارب��ه را به كار نگیرند 
برای مثال در ایجاب گفته شود: )با این مال تجارت كن 
و ربح آن برای من( این عقد مضاربه نیس��ت، بلكه ابضاع 

یا قرض است.
قول سوم، نظر مالكی هاست كه شرط ربح را برای یكی 
از دو ط��رف صحیح و الزم الوفا می دانند، اگرچه عقد به 
واسطه این شرط تبدیل به هبه می شود و احكام هبه بر 

آن جاری است. 
نتیجه اینكه براس��اس فقه اسالمی میزان سود باید به 
نحو مشاع باشد و در غیر این صورت، مضاربه باطل است 
و به عامل، اجرت  المثل عمل داده می شود. اما در جایی كه 
قصد طرفین از ابتدا این باش��د كه یكی سرمایه بدهد و 
دیگری كار كند و به این وسیله عامل به تجارت بپردازد 
و مقداری از سود را به طور معین برای یكدیگر مشخص 
كنن��د و به عالوه قصد مضاربه نیز در بین نباش��د، بلكه 
از همان آغاز طرفین تصمیم ب��ه انعقاد قرارداد بی نامی 
داشته باشند، دو نظریه مطرح است. براساس یك نظریه، 
این عمل حقوقی در قالب قرارداد بی نام درس��ت است، 
اما براس��اس نظریه دیگر نمی توان برای فرار از احكام و 
ش��رایط قانونی یك عقد معین قرارداد بی نامی را منعقد 
س��اخت. قانون مدن��ی ایران نیز در ای��ن زمینه از حكم 
مش��هور بلكه اجماع فقیهان امامیه عدول نكرده اس��ت. 
درمورد شرط تعیین س��ود قطعی برای یكی از طرفین، 
طبق فقه امامیه عقد باطل اس��ت، اما در فقه عامه س��ه 
نظریه مطرح ش��ده اس��ت كه البته در این زمینه قانون 

مدنی ایران براساس فقه امامیه تفسیر می شود. 
همچنین در موردی كه حداقل س��ودی برای صاحب 
س��رمایه به طور معین در نظر گرفته شود، شرط و عقد 
باطل اس��ت. زیرا چنین شرطی بر خالف مقتضای ذات 
عقد مضاربه است. البته ممكن است بتوان چنین توافقی 
را براساس ماده 10 و 223 قانون مدنی صحیح دانست، 
اما به هرحال چنین قراردادی مضاربه نیس��ت، گرچه در 

نظر فقیهان، نوعی شرط ابتدایی است.  
 ادامه دارد...
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امروز-  بوش�هر- خبرن�گار فرص�ت 
مدیرعامل س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی 

انرژی پارس از تزریق اعتبار 250 میلیاردی 
با هدف کمک به تس��ریع در عملیات پروژه 
های راه اس��تان بوش��هر خبر داد. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی منطق��ه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس،  مهندس یوس��فی با اش��اره به 
سیاست های وزارت نفت در توجه به محیط 

پیرامون��ی و همج��وار تاسیس��ات و پ��روژه 
ه��ا تصریح ک��رد: با هدف کمک به توس��عه 
مت��وازن منطقه و ب��ا نگاه وزیر مق��ام عالی 
وزارت و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران ، 
صنعت نف��ت تاکنون در طرح های زیربنایی 
و زیرس��اختی مهم اس��تان بوشهر مشارکت 

داشته اس��ت.مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
پارس افزود: تزریق اعتبار 250 میلیارد ریالی 
اخیر نیز در همین راستا بوده است و قطعاَ  با 
توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه ها ، سازمان 
منطقه وی��ژه پارس به نمایندگ��ی از وزارت 
نفت این آمادگی را دارد که مشارکت خود را 

استمرار بخشد.الزم بذکر است احداث جاده 
کمربندی کنگان که هم اکنون با پیش��رفت 
70 درصدی در حال احداث می باشد ، پروژه 
بزرگراه های دیر - بوش��هر و اهرم - گناوه از 
دیگر پروژه های حوزه راه سازی استان بوشهر 
می باشد که با مشارکت سازمان منطقه ویژه 
پارس در حال انجام می باشد و در این پروژه 
ها نفت همزمان  با پیشرفت پروژه نسبت به 

انجام تعهدات خود اقدام می کند.

مهندس یوسفی خبر داد

تزریق 250میلیارد به پروژه راه های استان بوشهر 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- محمد 
رضا شمس��ایی مدیرعامل س��ازمان آب و 
برق خوزس��تان در س��ومین همایش ملی 
سلحش��وران دفاع مقدس ب��ه عنوان یکی 
از 10 مدی��ر برتر راهبردی کش��ور معرفی 
و م��ورد تقدیر قرار گرف��ت.در این همایش 
ک��ه رویک��رد اصل��ی آن معرف��ی مدیران 
صاحب س��بک و استراتژیس��ت کشورمان 

بر پایه مولفه های مدیریت جهادی اس��ت، 
با حضور وزیر دف��اع از 10 مدیر راهبردی 

کشور تجلیل شد. 
مدیرعام��ل  شمس��ایی«  »محمدرض��ا 
سازمان آب و برق خوزستان، »محمدجواد 
ایروان��ی« عضو مجمع تش��خیص مصلحت 

»محمدرض��ا حس��نوند«، »جلیل  نظ��ام، 
س��بحانی« مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی 
صنای��ع  ش��یمیایی  م��واد  و  قطع��ات 
پتروشیمی)اس��پک(، »غالمرضا س��لیمانی 
امیری« مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری 
غدی��ر، »عباس عل��ی آب��ادی« مدیرعامل 

 گ��روه مپتا و س��ردار س��رتیپ 2 پاس��دار 
»س��ید خلیل میراس��ماعیلی« مدیرعامل 
بنیاد تعاون س��تاد کل نیروهای مس��لح از 
جمل��ه مدیران برت��ری بودند ک��ه در این 
همایش، تقدیر شدند. در این همایش وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جانشین 

فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش، جانش��ین 
فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش، خانواده 
معظم ش��هدا و جانب��ازان و تن��ی چند از 
مقامات کشوری و لشگری حضور داشتند. 
ای��ن همایش هر س��ال در شش��م مهرماه 
برگزار ش��ده و در آن به اعتبار نام شهیدان 
صاح��ب فکر و س��بک خ��اص، از مدیران 

راهبردی کشور تجلیل می شود. 

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان مدیر نمونه راهبردی کشور شد

تبری�ز- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- 
مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد تجاری و 
صنعت��ی ارس از س��رمایه گ��ذاری بیش از 
10هزار و 758 میلیارد ریالی بخش خصوصی 
در ای��ن منطقه خبر داد. به گزارش اداره کل 
رواب��ط عموم��ی و امور بین الملل س��ازمان 
منطقه آزاد ارس، محس��ن خادم عرب باغی 
از روند روبه رش��د سرمایه گذاری ها در ارس 
خبر داد و گفت: میزان س��رمایه گذاری های 
صورت گرفته در سال 1392 برابر با 11 هزار 
و 72 میلی��ارد ریال بوده اس��ت، درحالی که 
تنها در مدت پنج ماه نخس��ت امس��ال این 
رقم برابر ب��ا 10 ه��زار و 758 میلیارد ریال 

می باش��د.وی با اش��اره به اهم سیاست های 
اجرایی در جذب سرمایه گذاران گفت: اصل 
مهم و م��ورد حمایت س��ازمان منطقه آزاد 
ارس راه ان��دازی صنای��ع با کیفیت صادراتی 
و مطابق با اس��تانداردهای جهانی می باشد.

وی اف��زود: نی��روی کار متخص��ص و ارزان 
نس��بت به کش��ورهای خارجی، انبارداری و 
قیمت انرژی ارزان، امنیت س��رمایه گذاری، 
معافی��ت از پرداخ��ت ع��وارض گمرک��ی و 
 س��ود بازرگانی ب��رای واردات م��واد اولیه و 

ماش��ین آالت، معافی��ت از پرداخت حقوق 
گمرکی و س��ود بازرگانی ب��رای ورود کاالی 
تولید ش��ده در منطقه به سایر نقاط ایران بر 
اساس قانون ارزش افزوده از جمله مزیت های 
رقابت��ی این منطقه ب��رای س��رمایه گذاری 
می باش��د.عرب باغی در بخش دیگر سخنان 
خود با اشاره به مزایای قانونی سرمایه گذاری 
در ارس اظهار داش��ت: برخورداری از مزیت 
قان��ون ارزش افزوده، معافی��ت های مالیاتی 
20 س��اله از تاری��خ بهره برداری ب��رای انواع 

فعالیت های اقتص��ادی، امکان صدور کاالی 
تولید ش��ده به خارج از کش��ور ب��ا کمترین 
تشریفات، آزادی ورود هر نوع کاال به استثنای 
کاالهای مغایر با شرع اسالم، تضمین سرمایه 
سرمایه گذاران خارجی در برابر تملک و ملی 
 شدن، امکان هر گونه فعالیت اقتصادی برای 
سرمایه گذاران خارجی، ثبت شرکت ها توسط 
خود سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، 
امکان س��رمایه گ��ذاری 100درصد خارجی 
بدون مش��ارکت ایرانی، عدم نیاز به تحصیل 

روادی��د ب��رای ورود و خروج اتب��اع خارجی، 
امکان استفاده از متخصصین خارجی و صدور 
پروانه اش���تغال برای اتباع خارج�ی توسط 
س��ازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس 
را از مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری در 

ارس عنوان کرد.

طی پنج ماه امسال صورت گرفت 

سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس

اردبی�ل – فرصت ام�روز- همزمان با 
هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداش��ت 
یاد و خاطره شهداي جنگ تحمیلي، بیش 
از 100 خانوار روس��تایي اس��تان اردبیل از 
نعمت گاز بهره مند شدند.در مراسم افتتاح 
همزم��ان این پ��روژه معاون به��ره برداري 

ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از بهره مندي 
26 روس��تاي شهرس��تان هیر خب��ر داد و 
گفت: اهالي روستاي آلوچه فوالدلو از توابع 
ش��هر هیر با اعتباري بالغ بر چهار میلیارد 
و 700 میلی��ون ری��ال از نعمت گازطبیعي 
برخوردار شدند.پناهنده تاکید کرد که هم 

اکنون بال��غ بر پنج هزار خانوار ش��هري و 
روس��تایي این شهر جزء مشترکین شرکت 
گاز اس��تان اردبیل مي باش��ند.وی با اشاره 
به بهره مندی 70 درصد خانوار روس��تایي 
اس��تان از گازطبیعي یادآور ش��د: با اتمام 
عملیات گازرس��اني به روستاهاي در دست 

اجرا این رقم به بی��ش از 84 درصد ارتقاء 
خواه��د یافت.فرماندار اردبی��ل نیز در این 
مراسم ضمن گرامیداشت دالورمردي هاي 
شهدا و ایثارگران، امنیت و آرامش امروز را 
مدیون جانفشاني هاي این عزیزان دانست 

و بر ادامه راهشان تاکید کرد.

100 خانوار روستایي استان اردبیل از نعمت گاز بهره مند شدند 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربي گفت: همزمان با اول مهرماه 25 هزار کالس 
درس سال تحصیلي جدید را آغاز کردند. فریدون سید مصطفوي در مراسم سال تحصیلي جدید در مدرسه پروین اعتصامي ارومیه 
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد:  همزمان با اول مهر ماه در سراسر استان  5 هزار و500 مدرسه با 25 هزار کالس 
درس سال تحصیلي جدید را آغاز کردند. وي با بیان اینکه در سال گذشته 575 هزار دانش آموز در مدارس استان وجود داشت، 
گفت: امسال حدود 3 هزار دانش آموز نیز به مدارس استان اضافه شده است.مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربي با بیان 
اینکه از اواخر خردادماه براي پروژه مهر 5 کمیته آغاز به کار کرده است، گفت: دو کمیته کارگروه ساماندهي و فضاي آموزشي از 
پر چالش ترین کمیته ها در پروژه مهر بوده است.مصطفوي با بیان اینکه در سال تحصیلي جدید یک هزارو 350 نفر متقاضي نقل 
و انتقاالت استاني بوده اند ،اظهار کرد: از این تعداد یک هزار و186 نفر واجد شرایط بودند که خوشبختانه آموزش و پرورش استان 

با مساعدت کمیته برنامه ریزي به انتقال 325 نفر موافقت کرد.

25 هزار کالس درس سال تحصیلي جدید را در آذرباییجان غربی آغاز کردند
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- کمیته رابطان خبری روابط عمومی ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان با 
هدف هماهنگی و ارتباط مس��تمر در خصوص اطالع رس��انی مناس��ب برنامه ها وعملکرد واحدهای این شرکت 
تش��کیل ش��د .ش��رح وظایف این کمیته ش��امل هماهنگی وارتباط مستمر در خصوص اطالع رس��انی برنامه ها 
وعملکرد پس از تایید باالترین مقام مس��ئول واحد ، ش��رکت منظم در جلس��ات کمیته رابطان روابط عمومی ،  
ارایه نظرات وپیشنهادات سازنده جهت بهبود ارتباطات خبری  و کمک در بازتاب شایسته فعالیت های مختلف 
ش��رکت دررس��انه ها می باشد.گفتنی است اعضای این کمیته شامل س��ید بهزاد موسوی نسب ) دبیر کمیته (، 
نوراله ش��کیبایی، محمد مرید شوش��تری، سیدمحمد سیدجاللی، هومن نجار زاده، باقر میالنی ، رضا مهدی پور، 
محمدباقر سلیمانی ، فرزاد فروزش ، ناهید غالمحسین ) رییس کمیته( ، زهره خجسته ، میترا ریاحی دهکردی 

و مرضیه حدیدساز می باشد.

کمیته رابطان خبری شرکت برق منطقه ای خوزستان تشکیل شد 

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- درخصوص بررس��ی عملکرد و بازدید از پروژه های انجام گرفته ش��رکت ، در 
خصوص طرح جهادی کاهش تلفات و بند )ز( ماده )19(، نمایندگان شرکت محترم توانیر آقایان مهندس برنگی 
و مظاهری به مدت دو روز در محل ش��رکت حضوریافته و ضمن بررس��ی مستندات طرح ها و اقدامات انجام شده 
نسبت به بازدید میدانی از شهرستان های ایالم ، مهران و ملکشاهی به عمل آورده و از نزدیک با جزئیات عملکرد 

واحدهای مهندسی، خدمات مشترکین و بهره برداری را رصد نمودند .
قابل ذکر است تلفات این شرکت در پایان چهار ماهه اول سال 94 به میزان 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشته که این مهم توسط نمایندگان محترم شرکت توانیر مورد تائید قرار گرفت.  

بازدید نمایندگان توانیر از شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نشست رؤسای ادارات درآمد و خدمات مشترکین امور آبفار شهرستان های استان 
گلس��تان با حضور رییس اداره خدمات مش��ترکین و درآمد استان ، مدیران امور  آبفار شهرستان های گنبد کاووس و 
رامیان و کارشناسان خدمات مشترکین در محل ایستگاه آبرسانی کالماسان شهرستان گنبدکاووس برگزار گردید.در 
ابتدا مهندس سلطانیان رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفار استان ضمن خوشامدگویی به حاضرین از 
تالش ها و زحمات مدیران و همکاران آنان در راس��تای خدمت رسانی مطلوب و کسب در آمد تقدیر و تشکر نمودند.در 
ادامه حسینی رئیس امور مشترکین آبفار شهرستان گنبد نیز گزارشی تحلیلی از درآمدها و بدهکاران و نصب کنتورها را 
برای حاضرین بیان داشتند سپس رؤسای ادارات مشترکین به تبادل نظرات و ارائه سؤاالت و دریافت پاسخ اقدام نمودند.

نشست رؤسای ادارات درآمد و خدمات مشترکین امور آبفار شهرستان های استان گلستان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از فعالیت 
11 مرکز آم��وزش فنون دریایی در این اس��تان برای 

حرفه آموزی بانوان عالقمند به دریانوردی خبر داد. 
ب��ه گزارش واح��د اطالعات و اخب��ار روابط عمومی 
هرم��زگان،  اس��تان  دریان��وردی  و  بن��ادر  کل   اداره 
»مهدی نوفرس��تی« ضم��ن اعالم این مطل��ب افزود: 
از س��ال91 تاکن��ون، در مجم��وع 32 فق��ره م��درک 
پایان دوره توس��ط اداره امتحان��ات و گواهینامه های 
دریانوردی اس��تان هرمزگان برای بانوان صادر ش��ده 

است که تنها10 فقره از آن طی نیمه نخست سالجاری 
 انجام شده اس��ت.وی اظهار داشت: مدارک صادر شده 
در زمینه های قایقرانی، افسردوم شناورهای 3 هزارتن، 
ملوانی نامحدود و کاربر موتور های دریایی بوده است.

ب��ه گفت��ه مع��اون ام��ور دریای��ی اداره کل بنادر و 
دریان��وردی هرم��زگان، هم اکن��ون 11 مرکز آموزش 
فنون دریایی در اس��تان هرمزگان آماده ارائه خدمات 

به بانوان متقاضی اشتغال در بخش های مختلف حرفه 
دریانوردی است.نوفرستی اعالم کرد: این اداره آمادگی 
دارد ت��ا در یک بازه زمانی دو تا س��ه هفته ای پس از 
قبولی متقاضیان در امتحان��ات پایان دوره، گواهینامه 

مربوط را صادر کند.
ای��ن مقام مس��ئول اضاف��ه ک��رد: اداره امتحانات و 
گواهینام��ه های دریانوردی اس��تان هرمزگان واقع در 

بندر ش��هید باهنر در س��اعات اداری آماده ارائه پاسخ 
به بانوان متقاضی می باش��د.وی گفت: ناوبری شناور، 
آش��نایی با س��اختار و تع��ادل بدنه ش��ناور، ارتباطات 
مخابراتی، دوره های جانبی آتش نش��انی، کمک های 
اولیه و فنون بقا در دریا بخش��ی از جمله آموزش هایی 
اس��ت که هم اکن��ون در مراکز آم��وزش فنون دریایی 
هرم��زگان ارائ��ه می ش��ود. نوفرس��تی اضاف��ه کرد: 
آموزش های دریانوردی در دو مرحله دوره های عملی 
و نظری ارائه می ش��ود و متقاضیان با حداقل سن 18 

سال می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

نوفرستی مطرح کرد 

افزایش استقبال بانوان برای فراگیری آموزش های دریانوردی در هرمزگان
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