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غذاهایی مثل فسنجان شمالی که با 
ته مزه ترش و گوشت مرغابی، اردک 
یا مرغ باب سـلیقه ترشی پسندان 
اسـت در کنار ترشـه کباب، کباب 
محلـی اسـتان گیـان از غذاهای 
اصلی این شهر هاسـت. اما به شما 

توصیه می کنیم حتما در فومن و...

 فومن به کلوچه سنتی و خوشمزه اش 
معروف است. کارگاه های کلوچه پزی 
در ماسوله از دیدنی های این شهرک 
محسوب می شوند که ضمن بازدید 
از مراحـل پخـت کلوچـه می توان 
این شیرینی خوشـمزه را به عنوان 
سوغات تهیه کرد. اما این ها تنها...

کجاچیبخوریم

قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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ماسوله، فومن، قلعه رودخان
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ماسوله، یکی از 12 نقطه منتخب یونسکو برای توسعه 
گردش��گری در مناطق کوهستانی آسیاست. با این حال 
تاکنون تالش��ی جدی برای توسعه این شهرک تاریخی 
صورت نگرفته است. دیدن ماسوله، فومن و قلعه تاریخی 
رودخ��ان را در فرصت��ی یکی دو روزه از دس��ت ندهید.  
دیدنی های استان گیالن بی شمار و بی نظیر هستند. اما 
سه نقطه دیدنی فومن، ماسوله و قلعه رودخان برای آنکه 
برنامه ای یکی دو روزه را به آن اختصاص دهید مقاصدی 
ایده آل هستند. فومن از شمال به شهرستان صومعه سرا 
و از ش��مال غرب به ماس��ال و از شرق به رشت می رسد. 
در جنوب و جنوب غربی رش��ته کوه های البرز قرار دارد.  
از رش��ت به فومن جاده ای وجود دارد که در دو طرف با 
درختان تنومند قدیمی پوش��یده ش��ده است.  شهر در 
میان باغ ها و کشتزارهای خود محصور است. به طوری که 
مزارع چ��ای و توتون، برنجکاری ها و مزارع پرورش کرم 
ابریشم در دل شهر واقع شده اند. فومن، تاریخی چندهزار 
ساله دارد و قدمت آن به دوران باستان می رسد. این شهر 
محل زندگی اقوام کاسپی و کادوسی یعنی خزرنشینان 
باستان بوده است. اهالی فعلی فومن از دو تیره گیلک و 
تالشی هستند. اهمیت تاریخ معاصر فومن از آن روست 
که ش��هر به عنوان اصلی تری��ن پناهگاه های قیام جنگل 
شناخته می شود. قیامی که از تولم شروع شد و با کشته 
شدن میرزا کوچک خان در ماسال به پایان رسید.  سطح 
ش��هر فومن پر از مجسمه های زیباست که معروف ترین 
آنها مجس��مه آناهیتا در میدان اصلی ش��هر اس��ت.  در 
ش��هر فومن تعدادی امامزاده و بقعه وجود دارد که سبز 
 قب��ا معروف تری��ن آنها و آرام��گاه یکی از ن��وادگان امام

موسی بن جعفر است. 
 از دیگر اماکن مذهبی ش��هر می توان به بقعه امامزاده 
 می��رزا، بقعه پیر جل��ودار، آقامیر س��را و همچنین بقعه

عون بن علی ک��ه فرزند محمد حنفیه و از نوادگان امام 
علی است اشاره کرد. 

 پارک فومن 
عمده ش��هرتش را مدی��ون مجس��مه های مختلف و 
تاریخی است که در پارک نصب شده و در محیطی زیبا 
و سرس��بز قرار دارد.  یکی از دیدنی های شهر سه شنبه 
بازار س��نتی فومن اس��ت که در آن می توانید سوغات و 
محصوالت کش��اورزی ش��هر را تهیه کنید. قطعا دیدن 
ب��ازار و رفتار مردم و محصوالت به تنهایی خالی از لطف 
نیست. موزه مردم شناسی فومن نیز از دیگر دیدنی های 
شهر اس��ت.  از دیدنی های خارج از شهر فومن می توان 

به تاالب خطیب سرگوراب و کهنه گوراب اشاره کرد. 

غار فوشه
اگر به گشت های طبیعی عالقه مندید حتما در برنامه 
س��فری که به فوم��ن دارید، بازدید از غار فوش��ه را نیز 
بگنجانید.  غار فوشه که مردم محلی آن را غار خون نیز 
می نامند، در جنوب غربی فومن در روس��تایی به  همین 
نام واقع شده که از شمال غرب به قلعه رودخان می رسد.  
غار خون فوش��ه، در ارتفاع 900 متری از س��طح دریا و 
دهلیزها و داالن های متعدد درون جنگل های سرسبز و 
انبوه فوش��ه واقع اس��ت.  خون در زبان تالشی به معنای 
محل جاری ش��دن آب است.  غار قدمتی چندهزار ساله 
دارد و به عنوان یکی از زیستگاه های اولیه بشر در استان 
شناخته می شود. رسیدن به این غار به یک کوهپیمایی 

پنج ساعته نیاز دارد. 

 ماسوله/ شهر بام ها و پلکان ها
شهرکی در 63 کیلومتری رشت در منتهی الیه استان 

گیالن و در 35 کیلومتری جنوب غرب فومن قرار گرفته 
اس��ت.  این روس��تا که از نظر تاریخ��ی و معماری جزو 
چهار روس��تای بی نظیر ایران به ش��مار می رود، دومین 
ش��هر تاریخی جهان پس از ونیز ایتالیاست که همچنان 
سکونت در آن وجود دارد.  ماسوله، مرتفع ترین و در عین 
حال کوچک ترین روستای استان گیالن به شمار می رود 
که از ش��مال و جنوب و غرب به کوه های البرز چسبیده 
و از ش��رق به دره ای زیبا مشرف است و در امتداد مسیر 

غربی به خلخال در استان اردبیل می رسد. 

 خانه های پلکانی ماسوله
قله ش��اه معلم، با ارتفاع 3050 مت��ر بلندترین نقطه 
استان گیالن در این روس��تا واقع شده است.  راه اصلی 
ماس��وله از طریق جاده ای اس��ت که از فومن به رش��ت 
می رود.  خانه های زیبای ماس��وله با معماری خاص شان 
ش��هرتی جهانی دارند و روس��تا در فهرست آثار میراث 

فرهنگی ثبت شده است. 

بازار ماسوله
این ش��هرک که یکی از توریستی ترین مناطق استان 
گیالن است، عمده محبوبیتش را مدیون هوای معتدل و 

بافت تاریخی و معماری منحصربه فردش است. 
محوطه جلوی خانه ها و پشت بام های ماسوله به عنوان 
پی��اده رو و کوچه ب��ه کار می رود. خیابان ه��ای باریک و 
پلکان دار عبور وسایل نقلیه موتوری را در شهر غیر ممکن 

می کند. 
 معماری ماس��وله پلکانی و از جنس خشت است. این 
خانه ها دو و حداکثر سه طبقه است و بام هر خانه حیاط 
خانه باالیی را تش��کیل می دهد. قدمت خانه های فعلی 
ماس��وله از دوران زندی��ه قاجار و پهل��وی فراتر نمی رود 
اما به احتمال زیاد روس��تا شهرکی به جا مانده از دوران 

ساسانی است. 

ماسوله، فومن، قلعه رودخان
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با تکیه بر کادری مجرب و متعهد و متخصص و بهره مندی از خدمات 
نوین ارتباطاتی در امر فروش تور و بلیط و سیستم رزرواسیون اینترنتی 
سعی می نماید که همانا هدف خود که آسایش و آرامش شما مسافرین 
محت��رم با ارائه بهترین امکانات و مناس��ب ترین هزینه در س��فرهایتان 

می باشد را ارائه نماید. 

جهت آشنایی بیشتر شما مسافرین محترم با سابقه سیران گشت الزم 
بذکر اس��ت که س��ال 1379 مجوز سیران گشت به شماره 126/2670 
از طرف س��ازمان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی و گردشگری استان 
ته��ران صادر گردیده و این ش��رکت در تاری��خ 80/11/1 با کد 1480 
به عضویت انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و جهانگردی 

ای��ران درآم��ده و در س��ال 1381 موف��ق به کس��ب مجوز به ش��ماره 
421/150800/2495 از س��ازمان هواپیمایی کش��وری با هدف امکان 
عزیم��ت ب��ه تمام نقاط ای��ران و جهان گردید و همچنین در ش��هریور 
 م��اه 1383 با ک��د 213751-33 ب��ه عضویت س��ازمان IATA نائل 

گردید. 

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

با تجربه ای بیش از 3 دهه در امر مدیریت و صنعت هوایی وگردشگری و توریسم

سیـــــران گشـــــت

1/ نمایندگی فروش بلیط کلیه خطوط هوایی داخلی و خارجی  )طرف قرارداد با تمام شرکت های هواپیمایی(

2/برگزارکننده تورهای خارجی  )آنتالیا – ارمنستان – هند – مالزی – دبی(

3/ برگزارکننده تورهای داخلی  )گروهی – انفرادی(

4/ مجری تورهای سیاحتی زیارتی به صورت هوایی و زمینی

5/ مجری تورهای دانشجویی و تحصیلی

6/ مجری تورهای ترکیبی سیاحتی – زیارتی  )سوریه – لبنان – عراق(

7/ مجری تورهای نمایشگاهی – کنفرانس ها

8/ مجری تورهای داخلی برای جهانگردان خارجی

9/ رزرو بهترین هتل های داخلی و خارجی 

10/ اخذ ویزای ایران برای اتباع خارجی کلیه کشورها

11/ ارائه خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی )cip( در فرودگاه های کشور

12/ارائه خدمات بیمه مسافرتی

13/ ارائه انواع خدمات مسافرتی به سازمان ها و ادارات و شرکت ها به صورت نقد و اقساط

14/ ارائه ویزا برای اقصی نقاط جهان
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چی بخریمچطور برویم

سه گانه کوهستانی استان گیالن

س��ه نقطه فومن، ماس��وله و قلعه رودخان، صرف نظر از مقصد، 
مسیرهای بسیار زیبایی هم دارند. 

  برای رس��یدن ب��ه فومن، بهتری��ن و زیباترین مس��یر، جاده
رشت-فومن اس��ت. در دو سمت جاده که از زیباترین مسیرهای 
تردد ش��مال کش��ور اس��ت منظره ای فوق العاده در طول س��فر 

نیم ساعته از پیش چشم تان می گذرد. 
از فوم��ن تا ماس��وله جاده ای کوتاه اما دیدن��ی در پیش دارید. 
طبیعت کوهستانی و سرسبز مس��یر پیش درآمدی جذاب برای 

شهرکی است که قصد بازدید آن را دارید. 
 هم از ماسوله و هم از فومن، به قلعه رودخان مسیرهای 20 و 

45 دقیقه ای وجود دارد. 
اگر در ادامه س��فر به مازندران به دیدن این سه نقطه می آیید 
می توانید با گذر از رامسر و وارد شدن به چابکسر و استان گیالن، 

پس از لنگرود به سمت شهرهای مقصدتان پیش بروید. 
از آنجا که مقصد انتخابی ش��ما جزو توریستی ترین نقاط کشور 

است، از بابت اقامت مشکلی نخواهید داشت. 
هتل آریا و کوثر فومن، ستاره قلعه رودخان و منفرد و مهران در 

ماسوله اماکن اقامتی قابل قبولی هستند. 
ضمن اینکه در فومن و ماسوله می توانید مانند هر نقطه دیگری 

در شمال کشور، اتاق یا خانه ای را برای اقامت کرایه کنید. 

سفره پر رونق گیالن

در اینکه هنر آشپزی در گیالن به عالی ترین شکل نمایان است، 
شکی نیست. اما در سفر به ماسوله و فومن فرصتی پیدا می کنید 

که غذاهای سنتی تر استان را هم امتحان کنید. 
غذاهایی مثل فس��نجان ش��مالی که با ته مزه ترش و گوش��ت 
مرغابی، اردک یا مرغ باب س��لیقه ترشی پس��ندان است در کنار 
ترش��ه کباب، کباب محلی اس��تان گیالن از غذاه��ای اصلی این 

شهر هاست. 
اما به شما توصیه می کنیم حتما در فومن و ماسوله خوراک هایی 
مثل ترش��ه تره وش را همراه بورانی بادمجان، سیرترشی و زیتون 

پرورده امتحان کنید. 
 میرزا قاسمی و باقاال قاتق را فراموش نکنید. 

 کلوچه خوش طعم فومن هم به طور قطع در کنار استکان های 
چای بهترین شیرینی خواهد بود. 

سوغات بهشت گیالن

طبیعت سخاوتمند گیالن، باعث شده در سفر به این استان و شهرهای آن طیف 
وسیعی از سوغات و یادگاری را با خود ببریم. 

 فومن به کلوچه س��نتی و خوش��مزه اش معروف است. کارگاه های کلوچه پزی در 
ماسوله از دیدنی های این شهرک محسوب می شوند که ضمن بازدید از مراحل پخت 

کلوچه می توان این شیرینی خوشمزه را به عنوان سوغات تهیه کرد. 
اما این ها تنها سوغات این شهرها نیستند ماهی، صنایع دستی، چای، برنج، ترشی 

و مربا و زیتون از دیگر محصوالت این شهرها هستند. 
سه ش��نبه بازار سنتی فومن نیز یکی از دیدنی های شهر است که در آن می توانید 

مرغوب ترین سوغات شهر را تهیه کنید. 
صنایع دس��تی و بافتنی مثل لیف، عروس��ک های بافتنی، مربا و عس��ل و ترشی 
و کلوچه در بازارهای س��نتی و دیدنی ماس��وله از مهم ترین سوغات روستا به شمار 

می رود. 
 در مناطق کوهس��تانی گیالن مثل ماس��وله چاروق و چموش دوزی نیز قدمتی 
دیرینه دارد. این کفش های چرمی که بدون استفاده از میخ و تنها با دوخت به شکل 
کفش هایی مناس��ب این مناط��ق درمی آیند، از یادگاری های زیبا و صنایع دس��تی 

هستند. 

چی بخوریم
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قیمت واگنمقصد مبد ا
)ریال(

575,000پرد یسمشهد تهران

308,000صبا )تند رو-اتوبوسی(مشهد تهران

186,000د رجه 2 اتوبوسیمشهد تهران

6437,500تخته لوکس مهتابمشهد تهران

209,000معمولی صند لیمشهد تهران

276,500کوپه ای مبله سفیرمشهد تهران

236,500اتوبوسی د رجه یک سفیرمشهد تهران

198,000اتوبوسیمشهد تهران

429,000د رجه یک مارالمشهد تهران

500,000لوکس 4 نفری نگینمشهد تهران

500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهد تهران

550,000سبزمشهد تهران

550,000سیمرغمشهد تهران

407,000شش تخته کویرمشهد تهران

590,000غزال بنیاد مشهد تهران

721,000غزال بنیاد  *)V.I.P(مشهد تهران

640,000نورمشهد تهران

590,000غزال وانیاریلمشهد تهران

62,000د و اتوبوسیاراکتهران

قیمت مقصد مبد ا
بزرگسال 

قیمت 
خرد سال 

قیمت 
نوزاد  

139,70072,3500بند رعباسآباد ان

119,40000تهرانآباد ان

96,20050,6000شیرازآباد ان

193,70099,3500مشهد آباد ان

97,30000تهرانارد بیل

164,00084,5000مشهد ارد بیل

111,00058,0000تهرانارومیه

195,80000مشهد ارومیه

95,10000آباد اناصفهان

97,30051,1500اهوازاصفهان

137,50000بند رعباساصفهان

95,10000بند رماهشهراصفهان

96,20050,6000بوشهراصفهان

129,10000تبریزاصفهان

95,10050,05014,010تهراناصفهان

96,20050,60014,120جماصفهان

146,00075,5000زاهد اناصفهان

97,30051,1500شیرازاصفهان

129,10067,0500رشتاهواز
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اهـواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شـرکت توسـعه نیشـکر و صنایع جانبی 
استان خوزستان از تجاری سازی 20واریته 
)گونه( نیشکر در این شرکت خبر داد.نسیم 

صادقی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 18 سال اخیر حدود 
300 هزار بذر تولیدی شـرکت، بـذر کوبایی و دیگر مناطق در 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشت و پایش شده که 
نتیجه آن تولید یکصد نوع نیشـکر بوده است.وی اضافه کرد: 
از این تعداد تاکنون 20نوع نیشـکر تجاری شـده که همگی با 

شـرایط آب و هوایی و اقلیم خوزسـتان سـازگاری کامل 
دارند.صادقی سال زراعی گذشته را سالی...

امـروز-  فرصـت  خبرنـگار  اصفهـان- 
تعمیرات اساسـي واحد هـاي آیزوماکس 

، هیدروژن شـماره، گوگرد سـازي و آمین کنتکتور  شرکت 
پاالیش نفـت اصفهان به صـورت همزمان از روز شـنبه 11 
مهرماه آغاز شـد. ناصر خیري  رئیس  نگهداري و  تعمیرات 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با توجه به اهمیت باالي 

واحدهاي آیزوماکس ...

آغازتعميراتاساسي
4واحدهمزماندر

شرکتپاالیشنفتاصفهان

۲۰گونهنيشکردرایناستانخوزستان
تجاریسازیشد
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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
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مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
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گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی
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مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه کشور: 

کارآفرینی آمار زندان ها را به یک چهارم می رساند

دستور موقت صادره در دیوان عدالت اداری با رأی بدوی ابطال یا ساقط نمی شود

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه کشور از اصالح قانون شخص 
ثالث با تالش ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه کشور خبر داد. 

سیداس��داهلل جوالئی در دیدار با استاندار کرمان یکی از اصلی ترین دالیل 
افزایش آمار زندان های کش��ور را بیکاری عنوان کرد و یادآور ش��د: اگر پول 
ناش��ی از پرداخت یارانه ها در کشور صرف کارآفرینی و اشتغال زایی می شد، 
آمار زندان های کش��ور به یک چهارم می رسید. وی با تأکید براین که  »ائمه 
جمعه باید درخصوص فرهنگس��ازی و آگاه سازی مردم بیش از پیش تالش 
کنن��د«، گفت: عده ای بر اثر بیکاری دچار معامالتی می ش��وند که در نهایت 
منجر به زندانی ش��دن و فروپاش��ی بنیان خانواده ها می شود که این مسئله 
گریبانگیر جامعه می ش��ود. وی از اصالح قانون ش��خص ثالث با تالش ستاد 
مردمی رس��یدگی به امور دیه کش��ور خب��ر داد و افزود: ب��ا آمارگیری های 
صورت گرفته پس از اصالح قانون ش��خص ثالث، آمار زندان ها کاهش یافت. 
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه کشور با اشاره به اینکه  »ستاد 
دیه س��تادی مردمی است و نباید از راه اصلی خود خارج شود«، یادآور شد: 
ش��ورای فرهنگ عمومی استان ها باید در راستای آموزش و آگاه سازی مردم 
از جمله بحث مهریه که امروز بخش زیادی از مددجویان جرایم غیرعمد در 
زندان های کرمان بدهکاران مهریه هس��تند، بیش از پیش تالش نماید. وی 

از طرح اس��تاندار کرمان درخصوص واگذاری یارانه ها به استان ها و مشارکت 
مردم در ایجاد تعاونی و اشتغال زایی استقبال کرد. در ادامه نیز علی ولی نیا 
مدیرکل زندان های اس��تان کرمان، بحث های اقتصادی و فرهنگی را از عمده 
مشکالت و مسائل زندان های استان کرمان دانست و افزود: فرهنگ با اقتصاد 
مناس��ب و خوب فراهم می ش��ود و حرکتی که اس��تاندار کرمان درخصوص 
مس��ائل اقتصادی آغ��از کرده بس��یار تأثیرگذار خواهد بود که آس��یب های 
اجتماعی را می تواند کاهش دهد. وی بیکاری را یکی از آس��یب های جامعه 
عنوان کرد و یادآور ش��د: اش��تغال و حرفه آموزی ح��رف اول را می زند؛ لذا 
باید تالش مان این باش��د مددج��و با یادگیری مهارت های اساس��ی زندگی 
و خودکفایی و داش��تن ش��غل و حرفه مناس��ب به آغوش خانواده و جامعه 
بازگردد. در ادامه این دیدار س��یدحجت اهلل موس��وی قوام مدیرعامل س��تاد 
مردمی رسیدگی به امور دیه استان کرمان به ارائه گزارشی از وضعیت ستاد 
دیه استان پرداخت و خاطرنشان کرد: در مجموع امسال 18 میلیارد و 166 
میلیون و 150 هزار ریال برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد در اس��تان 
کرمان صرف شده است. وی با اشاره به اینکه  »نیمه اول امسال زمینه آزادی 
57 مددجوی جرایم غیرعمد از زندان های استان کرمان فراهم شده است«، 
گفت: از ابتدای فعالیت س��تاد دیه در اس��تان کرمان تاکنون زمینه آزادی 2 

هزار و 267 مددجوی جرایم غیر عمد از زندان ها فراهم شده است. 
علیرضا رزم حس��ینی اس��تاندار کرمان نیز در این دیدار با تأکید براین که  
»یارانه ه��ای نقدی بای��د در اختیار اس��تان ها قرار گیرد«، گفت: اس��تان ها 
می توانند با مردم در قالب تعاونی به مشارکت نشسته و اشتغال زایی نمایند. 
وی در دیدار مدیرعامل س��تاد مردمی رس��یدگی به امور دیه کش��ور که 
حذف یارانه ها توس��ط دولت را خواستار ش��ده بود، افزود: دولت می تواند به 
جای حذف یارانه ها، با واگذاری این حجم پول به اس��تان ها و مشارکت های 
مردمی در قالب شرکت تعاونی، اشتغال زایی کند. وی با تأکید براین که  »آمار 
زندان های کش��ورهای توس��عه یافته که با مش��کالت اقتصادی کمتر مواجه 
هستند، به نس��بت دیگر کشورها پایین تر اس��ت«، خاطرنشان کرد: 1508 
میلیارد تومان در سراس��ر استان یارانه پرداخت می شود که اگر این عدد در 
اختیار استانداری قرار داده شود روستا به روستا برای جوانان مردم کار ایجاد 
خواهد شد. در ادامه نیز مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه کشور 
یکی از اصلی ترین دالیل افزایش آمار زندان های کشور را بیکاری عنوان کرد 
و یادآور ش��د: اگر پول ناشی از پرداخت یارانه ها در کشور صرف کارآفرینی و 

اشتغال زایی می شد، آمار زندان های کشور به یک چهارم می رسید.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظری مش��ورتی اعالم کرد: دستور موقت 
ص��ادره از ش��عب بدوی دیوان عدال��ت اداری با رأی بدوی ابطال یا س��اقط 
نمی ش��ود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رأی قطعی امکانپذیر است. به 
گزارش فارس، در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی 
دس��تور موقت مانند پلمب محلی یا بازداش��ت کس��ی صادر می ش��ود تا به 
رسیدگی به پرونده یا حتی شاکی ضرری وارد نشود که این موضوع در مورد 
دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد. در همین رابطه از اداره کل حقوقی قوه 
قضاییه خواس��ته شده است که پاسخ دهد آیا با رأی بدوی دستورات موقت 
صادر ش��ده درخصوص پرونده ابطال می شود یا خیر و اداره کل حقوقی قوه 

قضاییه اعالم کرده اس��ت که دس��تورات موقت ش��عب دیوان عدالت اداری 
زمانی ساقط یا باطل می شوند که رأی قطعی صادر شده باشد. 

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به قرار زیر است: 
با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تش��کیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعالم نمایند 
آیا دس��تور موقت صادره از س��وی ش��عب بدوی دیوان عدال��ت اداری در 
صورت رد شکایت بالاثر است یا با توجه به تجدیدنظر خواهی آرا در شعب 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تا رسیدگی قطعی در این مرحله آثار دستور 

موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟ 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ اعالم کرده است: 
با عنایت به اطالق ذیل ماده 73 قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری مصوب 1392/3/25، به نظر می رس��د منظور از لغو دس��تور 
موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط با ابطال یا رد دادخواست 
اصل��ی موضوع تبص��ره ماده 35 هم��ان قانون، قطعیت رأی بدوی اس��ت. 
بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد ش��کایت یا صدور قرار اس��قاط 
یا ابطال یا رد دادخواس��ت موجب لغو دس��تور موقت نمی شود. با این حال 
ش��عبه رس��یدگی کننده مادام که در اصل ش��کایت مبادرت به صدور رأی 

نکرده است، می تواند برابر ماده 40 قانون یاد شده اقدام نماید. 
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آزادی 3 هزار و 350 زندانی غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون

مجمع خیرین آسیب دیدگان اجتماعی ویژه خانواده زندانیان تشکیل می شود

وزیر دادگستری: باید تعداد زندانیان کشور را کاهش دهیم

مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور گفت: با حمایت نیکوکاران کشور در نیمه 
نخس��ت س��ال جاری تعداد 3 ه��زار و 350 زندانی غیرعم��د از بند حبس 
رهایی یافته اند. به گزارش س��تاد دیه کشور، سیداسداهلل جوالیی در شصت 
وپنجمین همایش گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد کرمان افزود: این اقدام 
با مش��ارکت خی��ران و نیکوکاران ص��ورت گرفته اس��ت و 150 تن از این 

زندانیان را بانوان شامل می شوند. 
وی با بیان اینکه ش��کات پرونده ها هم��واره در صف اول خیران این نهاد 

مردم��ی ق��رار دارند، افزود: کل بده��ی زندانیان آزاد ش��ده معادل 3 هزار 
میلی��ارد ری��ال بود که با هم��کاری خوب طلبکاران و اولی��ای دم و با اخذ 

گذشت رضایتمندانه، 45 درصد از این مبلغ کاهش یافته است. 
مدیرعامل س��تاددیه کش��ور ادامه داد: از جمع این زندانیان آزاد ش��ده 
محکومان مالی پرونده های چک، مهریه و نفقه با 70 درصد، بیشترین آمار 

عددی را به خود اختصاص داده اند. 
وی با اعالم جمعیت 222 نفری مددجویان غیرعمد و نیازمند زندان های 

س��طح اس��تان کرمان تصری��ح ک��رد: از کل زندانیان، 109 ت��ن به دلیل 
محکومیت مالی ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سرمی برند 

که این آمار غیرمطلوب هرگز در شأن مردم کرمان نبوده و نخواهد بود. 
مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه این خبر مربوط به 
امروز اس��تان هم نیست؛ از سال گذشته تاکنون همواره زندانیان مهریه در 
کرمان حتی بیش از محکومان مالی چک یا مددجویان محکوم به پرداخت 

دیه ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است. 

تهـران - ایرنـا - رئی��س انجمن حمای��ت زندانیان مرکز، از تش��کیل 
مجمع خیرین آس��یب دیدگان اجتماعی ویژه خان��واده زندانیان به منظور 

دست گیری از این قشر خبر داد. 
محس��ن نصیری در همایش  »احس��ان و عاطفه ها« که با حضور جمعی 
از هنرمندان عرصه س��ینما و تلویزیون برگزار ش��د، افزود: در کنار یکدیگر 
جمع شده ایم تا به منظور دست گیری از خانواده های زندانیان به عنوان قشر 

آسیب پذیر جامعه، در قالب یک مجمع خیرین همکاری کنیم. 

وی ب��ا بیان اینکه خانواده زندانیان هیچ تقصیر و گناهی در ارتکاب جرم 
سرپرست خانواده ندارند، گفت: گرچه سرپرست خانواده مرتکب جرم و بزه 
و به تبع آن به مجازات محکوم شده، اما متأسفانه به لحاظ وضعیتی که در 

جامعه وجود دارد، خانواده او مضاعف مجازات می شود. 
نصیری ادامه داد: امکانان نس��بی در داخل زندان فراهم است اما اعضای 
خانواده زندانی به لحاظ نبود نان آور، مش��کالت عدیده ای دارند و نیاز آنها 
چه از حیث فکری، فرهنگی و مادی شدید است. وی ابراز امیدواری کرد با 

همت هنرمندان و خیران و با اس��تفاده از ظرفیت، قابلیت و توانمندی آنها، 
خدمات بیشتری را به خانواده های زندانیان نیازمند بتوان ارائه داد. در این 
همایش که چند کارگردان و بازیگر سینما از جمله آرش معیریان، ابوالفضل 
پورعرب، نسرین مقانلو و فرهاد قائمیان و نیز چند خیر نیک اندیش حضور 
داش��تند، قرار ش��د این افراد به عنوان س��فیر، یاور و همراه در قالب مجمع 
خیرین با انجمن حمایت زندانیان مرکز و برای ارائه خدمات بیش��تر و بهتر 

به خانواده های زندانیان نیازمند کمک کنند. 

وزیر دادگس��تری گفت: ایران دارای بیشترین زندانی در میان کشورهای 
اس��المی اس��ت که باید با اجرای برنامه های پیش��گیرانه این آمار و جرائم 
صورت گرفته در کش��ور را کاهش دهیم. به گزارش ایرنا، حجت االس��الم 
مصطف��ی پورمحم��دی در دیدار با کارکنان و قضات دادگس��تری اس��تان 
گلس��تان در گ��رگان اظهار کرد: یکی از مش��کالت موج��ود در زندان های 
کش��ور، بی توجهی به نحوه رس��یدگی به زندانیان است که موجب می شود 
فرد زندانی پس از پایان دوران حبس و بازگشت به جامعه، در زمینه برخی 

تخلفات حرفه ای تر و مجرم تر ش��ود. وی بیان کرد: ب��ا وجود تأکید فراوان 
مقام معظم رهبری در راس��تای کاه��ش پرونده ها، تاکنون موفق به اجرای 
آن نشده و نتوانسته ایم این خواسته ایشان را عملی کنیم. وزیر دادگستری 
افزود: هم اکنون بیش از 11 میلیون پرونده در دادگستری های کشور وجود 
دارد که مطابق تاکیداًت مقام معظم رهبری، همه س��اله باید 10 درصد از 
این پرونده ها مختومه ش��ود. حجت االس��الم پورمحمدی ادامه داد: انتظار 
اصلی جامعه از دس��تگاه قضایی کشور، برقراری عدالت در جامعه است که 

تالش می کنیم ابزار رس��یدن به این خواس��ته و انتظار مردم را در دسترس 
قرار دهیم. وی گفت: یکی از این ابزارها، تأمین حقوق کافی برای کارکنان 
و قضات کش��ور اس��ت که هم اینک قضات، دارای باالترین میزان دریافتی 
در مجموعه کارمندان دولت هس��تند. وزیر دادگستری افزود: با وجود همه 
تالش های انجام ش��ده، متأسفانه در برخی موارد کارکنان دادگستری ها به 
جای حل مشکالت مردم، برای آنها سنگ اندازی و مشکل تراشی می کنند 

که این گونه رفتارها مورد قبول و پذیرش نیست. 
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حق چیست؟ )بخش نخست(
دکتر محمدعلی موحد 

معانی گوناگون حق 
واژه هایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و 
هم متنوع است؛ حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این 
واژه در ذهن ما القا می کند آنقدر سیال، غنی و پیچیده است 
که معموال وقت و حوصل��ه و دقت کامل را از ما می گیرد و 
چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن خرسند 
می شویم. این جمله معروف را شنیده اید که می گوید: »حق 
گرفتنی اس��ت نه دادنی.« کمتر می توان اطمینان داش��ت 
ک��ه گوینده و ش��نونده این جمله به روش��نی بدانند از چه 
سخن گفته می شود. آن چیست که گرفتنی است و دادنی 
نیست؟ می دانیم صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند 
و دلپذیر اس��ت. چیزی را می خواهی��م اما تصوری که از آن 

درذهن ما نقش می بندد بسیار ناروشن و ابهام آلود است. 
واژه حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار و 
چه در زبان نویسندگان و ادیبان و اهل علم بیشتر به صورت 
اسم به کاربرده می شود. درهمان جمله »حق گرفتنی است 
نه دادنی« حق به صورت اس��م به کاررفته اس��ت، اما وقتی 
می گوییم »س��خن حق تلخ است« این کلمه درمقام صفت 
قرارگرفته است. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به کار 

می رود که ما در بحث کنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم. 
گفته می ش��ود »فالنی حقش آن نبود ک��ه با او کردند«؛ 
یعنی این سزای او نبود. موالنا در مثنوی می گوید: کی توان 
حق گفت جز زیر لحاف / با تو ای خش��م آور آتش س��جاف؛ 

یعنی با آدمی چون تو حرف راست آشکارا نمی توان گفت. 

پرسش ها در پیرامون حق 
پرس��ش به ظاهر س��اده »حق چیس��ت؟« یک رش��ته 
پرسش های اساسی دیگر را به دنبال می آورد. مجموعه این 
پرسش ها که برای متفکران درهردوره و زمان مطرح بود در 

دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفت وگو درباره 
آنها ادامه دارد. 

فیلس��وف معاصر آیزایا برلی��ن در گفت وگو با براین مگی 
فهرس��تی آورده است از پرسش هایی که در پی سوال »حق 
چیست؟« در ذهن انسان نقش می بندد. بهتراست بخشی از 

گفت وگوی این دو اندیشمند نامدار را عینا نقل کنیم: 
مگی: ما این حقایق را بدیهی می دانیم که جمیع آدمیان 
برابر آفریده ش��ده اند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق 
انفکاک  ناپذیر اعطا فرموده است، از جمله حق حیات و آزادی 

و طلب خوشبختی....
برلین: متشکرم، بسیار خب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر 
از ی��ک آدم ع��ادی در کوچه و خیابان بپرس��ید حق دقیقا 
چیس��ت؟ گیج می شود و نخواهد توانس��ت جواب روشنی 
بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی 
چه، یا معنای این کار چیس��ت که دیگران حق او را نسبت 
به فالن چیز انکارکنند یا نادیده بگیرند ولی خود این چیزی 
که مورد تجاوز قرار می گیرد یا انکار می شود دقیقا چیست؟ 

آیا چیزی است که شما در لحظه تولد کسب می کنید یا به 
ارث می برید؟ آیا چیزی اس��ت که روی شما مهر می خورد؟ 
آیا یکی از ویژگی های ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که 
کسی آن را به شما داده است؟ اگر این طور است چه کسی؟ 
به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق 
را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی می تواند سلب کند؟ به 
چه حقی؟ آیا حقوقی وجود دارد که موجب اعطا یا س��لب 
بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما 
می توانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجود دارد که 
مثل فکرکردن یا نفس کش��یدن ی��ا انتخاب این و آن، جزء 
ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین 
است؟ اگر این است غرض از »طبیعت« به این معنا چیست؟ 

و از کجا می دانید که این گونه حقوق چیست؟ 
حق در قانون اساسی ایران: 

ابه��ام در معانی الف��اظ تا آنجا که مرب��وط به خط ابیات 
و ادبیات می ش��ود اش��کالی پیدا نمی کن��د و حتی عروس 
پرده نش��ین، شعر تاریک روش��ن خیال انگیز حجله ابهام را 

بیش��تر می پس��ندد. اما ابهام در یک متن علم��ی و قانونی 
صورتی دیگر دارد. مثال قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 
ای��ران که جدی ترین و اساس��ی ترین بیانیه نظ��ام و ارکان 
آن اس��ت در چندی��ن مورد این کلمه را ب��ه کار می برد که 

نمونه های آن را در زیر می آوریم: 
دراصل سوم قانون )بند14( بر »حقوق همه جانبه افراد از 

زن ومرد« تاکید می شود. 
دراصل بیس��تم از برخورداری افراد ملت از »همه حقوق 
انس��انی، سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« سخن 
می رود. دراصل س��ی و چهارم آمده است: »دادخواهی حق 
مسلم هرفرد است و هرکسی می تواند به منظور دادخواهی 
به دادگاه های صال��ح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند 
این گونه دادگاه ها را در دس��ترس داشته باشند و هیچ کس 
را نمی ت��وان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به 
آن را دارد، منع کرد.« اصل شصت و هفتم، نمایندگان مردم 
در مجلس ش��ورای اسالمی را به ادای سوگند برای »حفظ 

حقوق ملت« ملتزم می سازد. 
اصل یکصد و بیست و یکم، رییس جمهور را به قید قسم 
به »پشتیبانی از حق« و حمایت از »آزادی و حرمت اشخاص 
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است« متعهد 

می سازد. 
در اصل یکصد و پنجاه و چهارم آمده است که جمهوری 
اسالمی ایران »حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان 

می شناسد.« 
این دسته از اصول قانون »حق« یا »حقوقی« را برای مردم 

اثبات می کند. از سوی دیگر اصل چهلم قانون می گوید: 
 »هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به 

غیر  یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.« 
پ��س بازمی گردیم به پرسش��ی که اول داش��تیم: »حق 
چیس��ت؟« از چه چیزی صحبت می کنیم؟ و نفی و اثبات 

چه چیز را درنظر داریم؟ 
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حق در نگاه فقها: 
تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیازی قانونی هم 
با برداش��ت فقهای اسالم مطابقت دارد و هم با تحلیل های 
صاحب نظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی 
قدرت و توانایی می داند و می گوید آنجا که قدرت نیس��ت 
حق هم نیست و کانت که خصیصه حق را آن می داند که با 
قدرت براجبار توام است و ما نمونه های دیگری از این گونه 

تعابیر در زیر خواهیم آورد. 
البته دایره شمول حق در اصطالح برخی از فقها محدودتر 
از آن اس��ت که ما درنظر داشتیم؛ چه مطابق تعریف آنان 
حق »س��لطنت فعلیه قائم بر تصور دوطرف« است »الحق 
سلطنه فعلیه الیعقل طرفیها بشخص واحد« پس سلطنت 
باید فعلیت داش��ته باش��د و تصور آن قائم اس��ت بر فرض 
وجود دوطرف: یکی صاحب حق که از آن منتفع می شود و 
دیگری آنکه حق بر ذّمه اوست و ادای آن را عهد ه دار است. 
اش��کال دیگر این تعریف آن است که ضرورت مشروعیت 
س��لطنت را نادیده می گیرد و به فعلیت آن اکتفا می ورزد. 
کسی که به جبر و زور بر دیگری تسلط یافته و او را برانجام 
عملی وامی دارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیداکرده است. 
پس برحس��ب این تعریف صاحب حق به ش��مار می آید و 
حال آنکه عرف این معنی را نمی پذیرد. برخی دیگر از فقها 
گفته اند که حق مرتبه ضعیفی از ملک بلکه نوعی از ملکیت 
اس��ت. حق در این معنی شامل حقوق عینی و دینی هردو 
می ش��ود و بدین گونه اش��کال اول که بر تعریف سابق وارد 
کردیم مرتفع می ش��ود. متعلق ح��ق در این معنی ممکن 
است عین باشد مانند حق رهن و حق تحجیر و حق غرما 
در ترکه میت ممکن اس��ت متعلق آن غیرعین باشد مانند 

حق قصاص و حق حضانت که متعلق به شخص اوست. 

نگرش حقوقدانان غرب: 
از اق��وال حقوقدانان غرب نزدیک ترین آنها به برداش��ت 
فقه��ای ما بی��ان یوفن��دورف )1694-1632( اس��ت که 
می گوید: حق و س��لطه یک چیز هستند با این تفاوت که 
س��لطه صرفا به تصرف و اس��تیالی بالفع��ل داللت دارد و 
روش��ن نمی کند که استیال از چه راه و چگونه حاصل شده 

است و حال آنکه حق متضمن معنی مشروعیت است و باید 
از طریقی حاصل شده باشد. 

توجه به جنبه مشروعیت حق نکته ای است که در تعاریف 
دیگر محققان غرب نیز نمودار است. جاناستین، حقوقدان 
نامدار انگلیسی )1859-1790( می گوید: دارنده حق کسی 
است که دیگری )یا دیگران( به حکم قانون در برابر او ملزم 

به انجام عملی )یا خودداری از انجام عملی( باشد. 
جاناستوارتمیل 1806-1873( دیگر متفکر انگلیسی که 
معاصر جاناس��تین بود بر تعریف وی خرده گرفته و آن را 
ناقص و حتی نادرس��ت خوانده است. آن کس که به حکم 
قانون محکوم به اعدام می شود، دیگران به حکم قانون ملزم 
به کش��تن او می ش��وند. پس بنا برتعریف استین می توان 
گفت که محکوم حق دارد اعدام بش��ود و حال آنکه اطالق 
حق در چنین موردی برخالف دریافتی اس��ت که مردم از 
آن کلمه دارند. میل می گوید حق همیشه متضمن منفعتی 
برای صاحب حق اس��ت و پیشنهاد می کند که در تعریف 
استین قید شود که انجام عمل )یا خودداری از عمل( باید 

به نفع حق باشد. 
جمعی دیگر از حقوقدانان مانند یرینگ )1818-1892( 
درکتاب هدف قانون در تعقیب همین خط فکری گفته اند: 
حق عبارت از منافعی اس��ت ک��ه زیر چتر حمایت قضایی 
قرارگرفته باش��د. منظور از »منافع« در اینجا همان است 
ک��ه در اصطالح فقهای ما »مصلحت« نامیده می ش��ود و 
آن ش��امل عناصر و عواملی اس��ت مانند آزادی، سالمت، 
آبرو و دسترس��ی به مواهب م��ادی گوناگون که در بهبود 
حال و رفاه زندگی انس��ان موثر می افتد. دیگران موشکافی 
بیش��تری به خرج داده و این قول را نپسندیده اند؛ چراکه 
اوال حق، نه خود منافع بلکه وس��یله ای برای تامین منافع 
اس��ت و ثانیا حق همیش��ه متضمن معنی منفعت نیست. 
مثال حق تنبیه و مجازات مجرم منفعتی برای قاضی ندارد. 
مواردی ه��م داریم که منفعتی در برق��راری حق ملحوظ 
اس��ت اما آن منفعت به صاحب حق نمی رس��د بلکه عاید 
ش��خص ثالث می ش��ود. مثال در وقف بر مصالح عامه نفع 
آن به متولی که حق اداره موقوفه را دارد، نمی رسد. امنای 
وجوه بازنشستگی، نفع ش��خصی در اداره آن وجوه ندارند 

و همچنین اس��ت وضع وصی و ول��ی در اداره اموال صغیر 
و مول��ی علیه ک��ه در این موارد هم وصی و ولی ش��خصا 
منتفع نمی ش��وند. زید کسی را اجیر می کند تا از مادر پیر 
او مواظبت کند. تعهد اجیر دربرابر زید است اما ذی نفع در 

اینجا مادر زید است نه خود او. 
در نهایت چنین پیشنهاد شده است که در تعریف حق از 
عنصر قدرت نیز یاد شود بلکه عنصر قدرت در این تعریف 
جایگزین عنصر منفعت شود؛ به این گونه »حق قدرتی است 
متکی به قانون که دارنده آن می تواند با استعانت از قانون، 
دیگری را به انجام عمل��ی وادار کند یا او را از انجام عملی 

باز دارد.« 

نگرشی از نظرگاهی تازه تر: 
این��ک از نظرگاه��ی تازه ت��ر در این بح��ث می نگریم: 
پیشینیان ما اختالف داشتند که آیا داللت الفاظ بر معانی 
یک داللت ذاتی اس��ت یا داللتی اس��ت برخاسته از وضع 
واضع؟ واژه ها درنظر متقدمین یک نوع نام گذاری برای اشیا 
بود. بشر برای هرچیزی که می دید نامی می گذاشت و آن را 
به خاطر می سپرد و دانسته های بشر همان علم به اسما بود. 
مش��کل آنجاست که ما در زبان واژه هایی داریم که داللت 
بر مخلوقات غیرحقیقی و موجودات غیرموجود می کنند. 
این واژه ها معجوالت و مفاهیم غیرحقیقی هس��تند که ما 
به ازای واقعی درعالم خارج ندارند. وقتی می گوییم س��رخ، 
مصداق محسوس و واقعی رنگ سرخ در عالم خارج موجود 
است و همچنین وقتی می گوییم حیوان می توانیم مصداق 
آن را در خ��ارج ببینیم و اوصاف آن را مش��خص س��ازیم. 
اما الفاظی مانند قانون، حاکمیت، ش��خصیت و حق از این 
قبیل نیستند و از همین رو تعریف حق با الفاظی که تصور 
ی��ک امر مادی یا اقتصادی یا معنوی را در ذهن ایجادکند 
درس��ت نیس��ت. زیرا حق در واقع تجسمی از یک »باید« 
قانونی است یعنی وجه امری قانون است که به صورت اسم 

درآمده و منشاء اشتباه نیز همین است. 

حق و تکلیف: 
تقابل و تالزم میان حق و تکلیف از این دیدگاه همچون 

تقابل و تالزمی است که میان شوهر و همسر یا میان پدر 
و فرزن��د وجود دارد. همچنان که فرزند بی پدر و همس��ر 

بی شوهر مفهوم پیدا نمی کند حق و تکلیف نیز چنانند. 
ب��ا این همه برخی از باریک اندیش��ان وج��ود مالزمه و 
تقاب��ل میان حق و تکلیف را در همه موارد قبول ندارند و 
می گویند چنین نیست که هرجا حقی باشد حتما واجب 

آید که تکلیفی هم دربرابر آن تصور کنیم. 
اس��تین از تکالیفی ن��ام می برد که حق��ی دربرابر آنها 
 )absolute auties( وج��ود ندارد و آنها را تکلیف مطلق
می خوان��د، مانند تکلیف انس��ان دربرابر خ��دا، تکلیف بر 
خ��ودداری از خودکش��ی، تکلیف ب��ه خ��ودداری از آزار 
حیوان��ات. نمی توان گفت حیوان ح��ق دارد که مورد آزار 
قرارنگیرد.  این دس��ته از تکالیف در برابر دست های دیگر 
 )relative duties( قراردارند که باید آنها را تکالیف نسبی
خواند. تکالیف نسبی در تقابل با حقوق هستند. هرتکلیفی 
باید در مقابل صاحب حقی ادا شود و صاحب حق می تواند 

شخص مکلف را به ادای تکلیف خود اجبار کند. 
کلسن Kelsen حقوقدان اتریشی نیز به تکالیفی اشاره 
می کن��د ک��ه در برابر آنها حقی وجود ن��دارد یا اگر حقی 
هست صاحب حق مشخصی درمیان نیست. مثال تکالیف 
مربوط به رف��اه اجتماعی و تکالیفی که به موجب قوانین 
جزای��ی و اداری مقرر می ش��وند در برابر حق مش��خصی 
نیس��ت. ارباب مطبوعات و ناشرین مکلف به رعایت عفت 
قلم و خودداری از انتش��ار نش��ریات مس��تهجن هستند 
و صاحب��ان درآمد مکلفند که مالی��ات آن را بپردازند. اما 
تکلیف خودداری از نش��ر مطالب مس��تهجن یا پرداخت 
مالیات حقی برای شخص دیگر ایجاب نمی کند. البته گفته 
شده است که صاحب حق در این گونه موارد دولت است و 
آن تکالیف باید به نفع دولت ایفا شود اما کلسن این جواب 
را خال��ی از تکلف نمی داند؛ زیرا مش��کل بتوان قبول کرد 
که دولت مثال در نتیجه عمل کس��ی که به نشر نشریات 
خالف عفت می پردازد حقی پیدا می کند. بلکه باید گفت 
که عمل این گونه اش��خاص برای دولت نه ایجاد حق بلکه 
ایج��اد تکلیف می کند؛ یعنی دولت مکلف می ش��ود که با 

توسل به قانون جلوی کار آنها را بگیرد. 
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صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضایی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل
جواد آقابالی

در متن س��وگند وکالی دادگستری موضوع ماده 39 
آیین نامه الیحه قانونی اس��تقالل وکالی دادگس��تری 
مصوب س��ال 1334 وکال به خداوند متعال قس��م یاد 
کرده اند که: »جز عدالت و احقاق حق منظور نداش��ته 
باش��ند و برخ��الف ش��رافت قضاوت و وکال��ت اقدام و 
اظهاری نکنند و... مدافع حق باشند و راستی و درستی 

را رویه خود قرار دهند....« 
از توجه ب��ه منطوق و مفاد س��وگندنامه مذکور این 
پرس��ش به ذهن متبادر می شود که اگر در یک پرونده 
وکی��ل پ��س از مالحظه اس��ناد و مدارک و اس��تماع 
اظه��ارات م��وکل اعتق��اد ب��ر حقانیت او پی��دا کند و 
قرارداد وکالت تنظیم ش��ود، ولی در جریان دادرس��ی 
به ه��ر دلیلی وکی��ل متوجه حقانیت ط��رف مقابل و 
بی حقی موکل خود ش��ود، در این صورت، تکلیف قسم 
درخص��وص تعهد به عدالت و احقاق حق و راس��تی و 
صداقت در مقابل دس��تگاه قضایی در تعارض با رعایت 

صرفه و صالح موکل چگونه قابل حل است؟ 
آیا وکیل می تواند از باب رعایت راس��تی و صداقت و 
عمل به س��وگند خود به دادگاه رسیدگی کننده اعالم 
کن��د که با عنایت به اظه��ارات و مدارک طرف مقابل، 
م��وکل او بی حق اس��ت؟ اگر م��وکل از چنین وکیلی 
ش��کایت انتظامی کند و وکیل در دفاع از خود استناد 
به قس��م کند دادسرای انتظامی وکال چه خواهد کرد؟ 
برای پاس��خ به این س��وال موض��وع در دو فرض ذیل 

بررسی می شود: 
1- وکالت اختیاری )توافقی( 

ماهی��ت عقد وکالت نیابت وکی��ل، از موکل در طرح 
دع��وا از طرف م��وکل یا دف��اع از او در دعاوی مطروح 

است. 
طبق ماده 667 قانون مدنی، وکیل مکلف اس��ت در 

اقدامات خ��ود مصلحت موکل را رعای��ت و از اقدام به 
ضرر او خ��ودداری کند. حال اگر در جریان دادرس��ی 
وکیل علم حاصل کرد که موکل او بی حق است به نظر 
می رسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وکالت می تواند 
برای حفظ و رعایت سوگندش از وکالت او استعفا دهد، 
ولی نمی تواند اعالم کند که موکل او بی حق است؛ زیرا 
ای��ن امر به منزله اقدام به ضرر موکل اس��ت که خالف 
مقتضای اطالق عقد وکالت است. اصوال وکیل از طرف 
موکل نیابت و اختیار ندارد که اخبار بحقی به ضرر او و 
به نفع طرف مقابل کند. قاضی مسلط به موازین قانونی 
به چنین اعالمی ترتیب اثر نخواهد داد. حال در این جا 
سوال دیگر این اس��ت که آیا اگر وکیل از طرف موکل 
وکالت در اقرار داشته باشد می تواند در جریان دادرسی 

مبادرت به اقرار از طرف موکل کند؟ 
در این خصوص باید گفت که در جواز وکالت در اقرار 
در امور حقوقی )مدنی( بین فقیهان اختالف است و به 
نظ��ر جمعی از آنها وکالت در اقرار جایز نیس��ت و عقد 
آن فاقد صحت و اصالت اس��ت، زیرا معتقد به مباشرت 
ش��خص در اقرار هستند و آن را قابل توکیل نمی دانند 
که بر این اس��اس، در قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب )در امور مدنی( وکالت در اقرار مانند 
وکالت در شهادت و سوگند غیرقابل توکیل اعالم شده 

است و موکل باید شخصا در دادگاه اقرار کند.
و درخص��وص اموری که مس��توجب کیف��ر حدود و 
قصاص اس��ت به ظاهر اختالفی در عدم جواز وکالت در 

اقرار در مذاهب اسالمی وجود ندارد.
ب��ا عنایت به مرات��ب فوق در حال حاض��ر در حقوق 
ای��ران در کلیه دع��اوی حقوقی و کیف��ری، اقرار قابل 
توکیل نیست. مضافا اینکه اعالم وکیل از امری به ضرر 
موکل از باب اس��تناد به علم خود که ناشی از مالحظه 
مدارک و مس��تندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار 

محس��وب نمی گردد، بلکه نوعی داوری و قضاوت است 
که خ��ارج از حدود اختیار وکیل اس��ت و موکل قصد 
اعطای وکالت داشته است، نه انتخاب داور اختصاصی. 
اگرچ��ه از لح��اظ آرمانی، وکیل باید خ��ود را در نقش 
داور اختصاصی موکل در کنار دادرس دادگاه که نقش 
س��رداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ولی اطالق عقد 
وکالت چنین اختیاری به وکیل نمی دهد که براس��اس 
آرمان خود اقدام کند و نیاز اس��ت که از موکل اختیار 
داوری نی��ز درخصوص موضوع با تذکر نتیجه احتمالی 

آن اخذ کرده باشد. 
2- وکالت انتخابی )تسخیری، معاضدتی( 

در ای��ن نوع وکالت، اگرچه رابطه حقوقی بین وکیل و 
موکل برقرار است اما به ظاهر مقامات قانونی انشای عقد 
را عهده دار شده اند و وکیل نقشی در انتخاب موکل خود 
و اح��راز حقانی��ت اولیه او ن��دارد و نمی تواند در صورت 
احراز عدم حقانیت موکل از س��مت خود اس��تعفا دهد. 
برای روش��ن ش��دن قضیه، پرونده وکالت تس��خیری را 
تصور کنید که موکل اقرار به ارتکاب قتل کرده اس��ت. 
در اینجا رعایت س��وگند درخص��وص صداقت در مقابل 
دستگاه قضایی اقتضا دارد که وکیل برخالف اقرار موکل 
تس��خیری اس��تدالل نکند. برای جمع بی��ن دو وظیفه 
صداق��ت در مقابل دس��تگاه قضای��ی و حفظ مصلحت 
م��وکل، وکیل می تواند موضع دفاع��ی خود را در جهت 
دیگری متمرک��ز کند، مثال وارد مباحث جرم شناس��ی 
ش��ود و در مورد ش��خصیت متهم و اوضاع و احوالی که 
در آن جرم اتفاق افتاده اس��ت بررسی و بحث کند ولی 
نمی تواند به لحاظ اقرار موکل از دفاع خودداری یا مانند 
طرف مقابل علیه موکل اقدام و اظهاری کند، زیرا اقدام 
و اظهار علیه موکل با مقتضای وکالت س��ازگار نیس��ت. 
اما مش��کل اصلی در جایی اس��ت که در پرونده دلیلی 
ب��ر توجه و اثبات اتهام وارده بر م��وکل وجود ندارد، اما 

در جریان دادرس��ی بر اثر عملکرد وکیل و اعتمادی که 
موکل ب��ه او پیدا می کند در حض��ور وکیل بدون اینکه 
دس��تگاه قضایی مطلع شود موکل اقرار به ارتکاب عمل 
مجرمانه نزد وکیل می کند. در این صورت، وکیل از یک 
طرف علم به مجرم بودن موکل براس��اس اقرار او دارد و 
عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت اس��ت 
و از طرف دیگر قسم یاد کرده است که مدافع حق باشد 
و راستی و صداقت را با دستگاه قضایی پیشه خود سازد 
و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمی تواند بدهد. در 
این حالت، وکیل نمی تواند اس��رار موکل را فاش کند و 
چنین اذنی از طرف موکل به او تفویض نشده است و از 
لحاظ مقررات وکالت و براس��اس قانون مجازات اسالمی 
اگر اقدام به افشای راز موکل کند مرتکب تخلف انتظامی 
و جرم ش��ده اس��ت و وکیل در مقام ادای ش��هادت هم 
نیس��ت تا بتواند به لحاظ تکلیف ش��رعی و درخواست 
مقام قضایی س��ّر موکل را افش��ا کند. دفاع از موکل در 
ای��ن وضعی��ت با محدودیت ش��دید روبه رو می ش��ود و 
وکیل براس��اس س��وگند خود در دفاع از حق و صداقت 
و درستی در مقابل دستگاه قضایی نمی تواند اعالم کند 
که ش��خص دیگری مرتکب جرم شده است یا به دلیلی 
اس��تناد کند که با توجه به اق��رار موکل نزد او کذب آن 
بدیهی اس��ت. در این حالت، وکی��ل باید موضع دفاعی 
خود را عوض کند. مثال به صالحیت دادگاه ایراد کند یا 
اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد کند یا 
اینکه دفاعیات خود را عینا مستند به نقل قول از موکل 
سازد. به نظر می رسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذکور، 
تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل 
دستگاه قضایی رفع خواهد شد؛ زیرا وکیل برخالف مفاد 
اق��رار موکل مطالبی مبنی بر بی گناهی او بیان نمی کند 
و طرح مباحث آیین دادرس��ی و جرم شناسی تضادی با 

تعهد وکیل براساس سوگند او ندارد. 
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آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟)بخش آخر(
ب( مفاد سند رسمی؛ درخواست و تنظیم و ثبت سند 
یک حق عمومی اس��ت که آحاد جامعه می توانند و حق 
دارند از داشتن یک سند رسمی برخوردار شوند. این حق 

عمومی مشروط به شرایطی است. 
1( عدم مغایرت با قوانین؛ ماده 30 قانون دفاتر اسناد 
رسمی مقرر می دارد سردفتران و دفتریاران وظیفه دارند 
نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام کنند، مگر 
آنکه مفاد و مدلول س��ند مخالف با قانون باشد بنابراین 
س��ردفتر نمی تواند اقدام به ثبت س��ند متضمن معامله 

ربوی کند. 
2( ع��دم مغای��رت ب��ا مصوب��ات و بخش��نامه ها و 
دستورالعمل های قانونی؛ هر سردفتر هنگام نیل به شغل 
س��ردفتری براس��اس ماده 16 قانون دفتر اسناد رسمی 
متعهد می ش��ود قوانین و نظامات کشور ایران و مربوط 
به دفاتر اس��ناد رس��می را رعایت کند. این بخشنامه ها 
و نظام��ات و مقررات تا جایی ک��ه خالف صریح قوانین 
نباش��ند الزم االجراست و بدیهی اس��ت در اسناد، نحوه 
تنظیم آن باید رعایت شود، بنابراین برای مثال سردفتر 
نمی توان��د ب��دون دریافت پاس��خ اس��تعالم از وضعیت 

بازداشت امالک اقدام به ثبت سند کند. 
3( عدم مغایرت با نظم عمومی و اخالق حسنه؛ مفاد 
یک س��ند می تواند مغایرت صریح و مشخص با قوانین 
جاری کش��ور نداشته باشد ولی اساس��ا با نظم عمومی 
و اخالق حس��نه جامع��ه دارای مغایرت باش��د. چنین 
سندی نیز مفادا قابل تنظیم نیست. برای مثال سردفتر 
نمی تواند سندی مبنی بر تقسیم ارث بین فرزندخوانده 
و س��ایر ورث��ه خونی تنظیم کند یا ف��ردی را متعهد به 
واردات و توزیع گوشت خوک کرده، وجه التزامی نیز در 

این زمینه مقرر کند. 

 گفتـار دوم: صالحیت های ذاتی و محلی س��ردفتر؛ 

همان گونه که بیان ش��د یکی از ش��رایط و ارکان اصلی 
تنظیم سند شکل آن اس��ت. همچنین ماموری که نزد 

وی سند تنظیم می شود از ارکان اصلی سند است. 
سردفتر اس��ناد رسمی از جمله ماموران رسمی است. 
این مامور رس��می به عنوان مامور به خدمات عمومی نیز 
تعریف شده است. نحوه و شرایط تعیین ماموران رسمی 
را ق��وه مقننه تعیین می کند: 1- یعن��ی از بدو مراجعه 
متقاضی ش��غل و نحوه تعیین وی تماما به وس��یله قوه 
مقننه تعریف ش��ده و ضابطه مند بوده و خلل در هر یک 
از ارکان ای��ن انتص��اب، مامور را از رس��میت می اندازد. 
ای��ن ماموران نه تنها خود باید با ش��رایط ویژه و تعریف 
شده تعیین ش��وند، بلکه انتصاب کنندگان آنان نیز باید 
مام��وران صالحیت دار باش��ند. نظریه ش��ماره 7/2366 
مورخ 1374/9/1 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد 
»منظور از مامورین رسمی مندرج در ماده 1287 قانون 
مدنی کسانی هستند که از طرف مقام صالحیت دار برای 

تنظیم سند رسمی معین شده باشند...«
ماده 2( قانون دفاتر اس��ناد رسمی و کانون سردفتران 
و دفتری��اران مصوب 1354/4/25 مق��رر می دارد »اداره 
امور دفترخانه اس��ناد رسمی به عهده شخصی است که 
با رعایت مقررات این قانون... منصوب و س��ردفتر نامیده 
می ش��ود...« بنابراین رعایت مقررات قانون مذکور اصل 
ب��وده و بنابر نظریه تیرماه س��ال ج��اری اداره حقوقی 
مجل��س به اعتبار و قوت خود باقی و الزم االجرا اس��ت. 
حال هرگاه س��ردفتری ب��دون رعایت مفاد این قانون به 
شغل سردفتری منصوب شود بدیهی است نمی توان وی 
را سردفتر دانست، زیرا برابر قواعد اصولی و عقلی از دایره 
امکان اطالق خارج بوده و چون داللت لفظی آن از باب 
داللت مطابقه خارج اس��ت - که این در محل نزاع کامال 
جاری اس��ت - لذا از باب اط��الق لفظ که ظهور در نوع 
صحیح آن دارد، هنگامی که می گوییم سردفتر، مقصود 

سردفتری است که رعایت قانون در تمام مراحل انتخاب 
و اختی��ار و حدود اختیار مق��ام برگزیننده وی و رعایت 

شرایط شکلی و ماهوی صورت پذیرفته باشد. 
در صورتی که سردفتری بدون رعایت پاره ای از اصول 

از جمله؛ 
1( دفتر تنظیم کننده وابسته به دستگاه قضایی نباشد 
و مثال وابس��ته به وزارت امور خارجه باش��د )برای مثال 
تنظیم سند تعهد نزد کنسول( یا وزارت بازرگانی و دفاتر 

الکترونیک آن. 
2( س��ردفتر مذکور بدون رعای��ت ماده 2 قانون دفاتر 
اسناد رسمی و بدون جلب نظر کانون یا باوجود مخالفت 

با آن به شغل سردفتری منصوب شده باشد. 
3( دفترخانه بدون دفتریار مورد تایید سازمان ثبت به 

فعالیت خود ادامه دهد. 
4( محل تنظیم س��ند خارج از دفترخانه باشد که این 
محل می تواند شامل صالحیت محلی تنظیم سند یعنی 
حوزه ثبتی محل ماموریت س��ردفتر و نیز محل استقرار 
س��ردفتر باش��د، در این صورت س��ند مذک��ور از حیث 
رسمیت، محل نزاع است. در خصوص صالحیت سردفتر 
به طور کلی مواد 2 الی 18 و نیز 31 قانون دفاتر اس��ناد 
رس��می به اقسام صالحیت سردفتران می پردازد. پاره ای 
از ای��ن صالحیت ها، صالحیت ذاتی س��ردفتر و پاره ای 
دیگر صالحیت محلی سردفتر است، بنابراین برای مثال 
سردفتر می تواند سردفتر بوده باشد لیکن به لحاظ عدم 
رعایت صالحیت ذاتی یا صالحیت محلی قادر به تنظیم 
س��ند رسمی نباش��د. مثال س��ردفتری که تا روز جاری 
س��ردفتر بوده و بازنشس��تگی وی ابالغ می شود بدیهی 
است روز بعد همان سردفتر در همان محل حق تنظیم 
س��ند را ندارد یا س��ردفتری که محل خدمت وی حوزه 
ثبتی ش��هر تهران است، در شهرستان کرج حق تنظیم 
س��ند ندارد )صالحیت های نس��بی و ذات��ی(. البته باید 

توجه داش��ت پاره ای از این عدم رعایت قوانین می تواند 
س��ند را از رس��میت انداخته و پاره ای دیگر تنها تخلف 
محسوب شده و در محاکم انتظامی قابل رسیدگی است. 
در این خصوص تاکنون آیین نامه دقیقی تنظیم یا آرا و 
نظرات راهگشایی صادر نشده است. بنابراین برای مثال 
هرگاه س��ردفتری بدون رعایت م��واد 2 و 5 قانون دفاتر 
اسناد رسمی به شغل س��ردفتری منصوب شود بدیهی 
اس��ت مامور رسمی محسوب نش��ده و سند تنظیمی به 
وس��یله وی نیز سند رسمی محسوب نمی شود. بی شک 
هم��کاران گرامی ما در کس��وت وکالت ممکن اس��ت با 
اس��تعالم از کانون س��ردفتران و اطالع از وضعیت نحوه 
انتصاب س��ردفتر تنظیم کننده س��ند و اطمینان از عدم 
اجرای صحیح و قانونی تش��ریفات انتصاب س��ردفتر به 
درخواست اعالم ابطال سند تنظیمی که از نظر ظاهری 
به س��ند رسمی شباهت داش��ته لیکن از نظر ماهیتی و 
پس از بررس��ی قضایی حداکثر س��ند عادی و اعتبار آن 
را خواهد داشت، اقدام کنند. بی شک قضات توانا و بصیر 
و ورزیده ق��وه قضاییه با پیگیری موض��وع و در صورت 
احراز آن به ابطال س��ند رس��می به لحاظ تنظیم سند 
ن��زد ماموری خواهن��د پرداخت که انتص��اب وی بدون 
رعایت تش��ریفات قانونی صورت پذیرفته و از این طریق 
از حدود و حاکمیت قان��ون دفاع خواهند کرد و در این 
صورت در آن روز افرادی که بنا بر س��لیقه ش��خصی و 
ن��ه رعایت قانون عمل کرده اند آیا مس��ئولیت حقوقی و 
جبران خس��ارت از رس��میت انداختن سند رسمی را از 
حی��ث قانونی و نیز فرهنگی بر عه��ده خواهند گرفت؟ 
اصط��الح عامیانه محضری کردن ک��ه مترادف اعتماد و 
باالترین دلیل است و طی ده ها سال حاصل شده آیا تنها 
به صرف یک تصمیم بدون بررسی کارشناسانه به سادگی 
از س��طح جامعه محو خواهد شد؟ آینده نزدیک بی شک 

پاسخگو خواهد بود.
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اصفهـان- خبرنـگار فرصـت امروز- 
تعمی��رات اساس��ي واحد ه��اي آیزوماکس ، 
هی��دروژن ش��ماره، گوگ��رد س��ازي و آمین 
کنتکتور  ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان به 
صورت همزمان از روز ش��نبه 11 مهرماه آغاز 
شد. ناصر خیري  رئیس  نگهداري و  تعمیرات 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با توجه 
ب��ه اهمی��ت ب��االي واحده��اي آیزوماکس و 

هیدروژن و حجم کارهاي تعمیراتي و پروژه ها، 
پیش بیني این ش��رکت ب��راي انجام تعمیرات 
اساس��ي همزمان این واحدها ح��دود 22 روز 
کاري اع��الم گردیده  که س��عي مي ش��ود با 
ادامه فعالیت ها در دو نوبت کاري 12 ساعته و 
تالش بي وقفه حدود 1700  نفر نیروي انساني 

رسمي و پیمانکاري تعمیرات و  سایر واحدها 
و ادارات، زودت��ر از موعد به پایان برس��د. وي 
خ��وراک  واحده��اي  آیزوماکس  و هیدروژن 
2 را  به ترتیب  27500 هزار بش��که در روز  و 
حدود 6300 کیلوگرم در س��اعت عنوان کرد 
و گفت:  بنزین،گاز مایع، نفت سفید، سوخت 

هوائي و نفت گاز  از  تولیدات واحد آیزوماکس 
مي باشد. خیري  با اشاره به اینکه  برنامه انجام 
تعمیرات اساس��ي روي این واحدها با در نظر 
گرفتن کلیه شرایط عملیاتي ، در فواصل زماني 
سه ساله پیش بیني مي گردد ، تصریح کرد: هم 
اکنون شرکت پاالیش نفت اصفهان 24  واحد 

عملیاتي دارد، که تعمیرات اساسي هر یک از 
واحدها ، بر اساس برنامه زمان بندي، به صورت 

جداگانه یا همزمان انجام مي شود.

آغاز تعمیرات اساسي 4 واحد همزمان در شرکت پاالیش نفت اصفهان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- رئیس 
بهره برداري پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس 
از آغاز تعمیرات اساس��ي این پاالیشگاه خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي شرکت مجتمع 

گاز پارس جنوبي، محمد س��عیدیان رئیس 
بهره ب��رداري پاالیش��گاه دوم گف��ت: طبق 
برنامه ریزي انجام ش��ده، تعمیرات اساس��ي 
پاالیش��گاه دوم با هدف آمادگي الزم جهت 

اس��تمرار تولی��د در فصل س��رما از دومین 
روز مهرم��اه آغاز گردید و ب��ه مدت 20 روز 
ادامه خواهد داش��ت. وي در ادامه افزود: این 
تعمیرات شامل بازرسي از تجهیزات، تعمیر و 

تعویض قطعات معیوب و همچنین توپک راني 
در خطوط دریایي مي باشد. سعیدیان اضافه 
نمود: تعمیرات دوره اي امس��ال در واحدهاي 
تثبیت میعان��ات گازي، ردیف ه��اي گازي، 
گوگرد س��ازي و واحد هاي تولید برق و بخار 
انجام مي گی��رد و تا 22 مهرماه ادامه خواهد 

داشت. 

با هدف استمرار تولید در فصل سرما 

تعمیرات اساسي پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي با صدور 2651 مجوز کار آغاز شد

امـروز-  فرصـت  خبرنـگار   - اهـواز 
مدیرعامل ش��رکت توسعه نیش��کر و صنایع 
جانبی اس��تان خوزس��تان از تجاری س��ازی 
20واریته )گونه( نیش��کر در این شرکت خبر 
داد.نس��یم صادقی در جمع خبرنگاران اظهار 

کرد: در 18 س��ال اخیر ح��دود 300 هزار بذر 
تولیدی شرکت، بذر کوبایی و دیگر مناطق در 
ش��رکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشت 
و پایش ش��ده که نتیجه آن تولید یکصد نوع 
نیش��کر بوده است.وی اضافه کرد: از این تعداد 
تاکنون 20نوع نیشکر تجاری شده که همگی با 
شرایط آب و هوایی و اقلیم خوزستان سازگاری 
کامل دارند.صادقی سال زراعی گذشته را سالی 
پر فراز و نش��یب عنوان ک��رد و افزود: با وجود 

خشکسالی سال زراعی 94 – 93 سال خوبی 
از نظر کش��ت و کار بود و فضای س��ال زراعی 
امس��ال نیز تا کن��ون مطلوب بوده اس��ت که 
نتیجه آن در میزان برداش��ت مشخص خواهد 
شد.وی به برداشت چهار میلیون و 845 هزار 
تن نیش��کر و تولید 506هزار و 946 تن شکر 
خام با ضریب استحصال 10,46 تن در هکتار 
در شرکت توس��عه نیشکر و صنایع جانبی در 
س��ال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: میزان 

تولید شکر در این شرکت 38درصد از مجموع 
تولی��د یک میلیون و 320هزار تنی ش��کر در 
کشور اس��ت.مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی خوزس��تان افزود: برای امسال 
تولید 561هزار تن شکر از مزارع نیشکر استان 
پیش بینی شده که با 10درصد افزایش، ضریب 
استحصال 10،52 تن در هکتار امکان افزایش 
ای��ن رقم تا 575هزار تن وجود دارد.وی گفت: 
با تولید س��ال زراعی گذش��ته و نیز خرید 15 

هزار تن ش��کر از کارخانجات دیگر به منظور 
ایجاد تعادل در بازار نیاز کشور به شکر تامین 
ش��د و تنها ش��رکتی که در بورس کاال شکر 
عرضه می کند شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی خوزس��تان است.صادقی افزود: در سال 
زراعی گذشته همچنین 32میلیون لیتر الکل، 
هفت هزار و 765 تن خمیرمایه، 35هزار و 800 
تن خ��وراک دام و 61 هزار متر مکعب ام.دی.
اف در این ش��رکت تولید شد که این ارقام در 
سال زراعی امسال به ترتیب 33میلیون لیتر، 
هش��ت هزار و 500تن، 50هزار تن و 99هزار 

متر مکعب پیش بینی می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان :

20 گونه نیشکر در این استان خوزستان تجاری سازی شد

امروز-  بندرعباس- خبرنـگار فرصت 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ممانعت 
از فعالیت ش��ناورها و شناورس��ازی های غیر 
مج��از، س��اماندهی پژوهش ه��ای دریایی از 
طریق دانشگاه هرمزگان، تشویق جوانان برای 
ورود به حرف��ه های دریانوردی، س��اماندهی 
شناورهای تفریحی و تکمیل بیمه دریانوردی 
را خواس��تار ش��د.به گزارش واح��د اطالعات 
و اخب��ار رواب��ط عموم��ی اداره کل بن��ادر و 
دریان��وردی هرم��زگان، »ابراهی��م ایدنی« در 
آیین گرامیداش��ت روز جهانی دریانوردی که 
با حضور اس��تاندار و جمعی از مقامات اجرایی 
و دریایی اس��تان در بندر شهید رجایی برگزار 

ش��د، اظهار کرد: 8700شناور ثبت شده و 16 
موسس��ه آموزش فنون دریایی در استان فعال 
هستند و 20 درصد از 25 هزار دریانورد کشور 
در هرمزگان)بی��ش از 5 ه��زار نف��ر( فعالیت 
می کنن��د. وی افزود: 15 مرکز کنترل ترافیک 
دریای��ی درهرمزگان از غ��رب جزیره کیش تا 
شرق جاس��ک بر تردد ایمن شناورها در تنگه 
هرمز نظارت دارند و مس��یرهای دریایی 120 
چراغ دریایی و بویه مسیریابی باالتر از استاندار 
منطقه، 99 درصد آماده به کاراس��ت.مدیرکل 

بن��ادر و دریانوردی هرمزگان گفت: هم اکنون 
20 پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی 
شناسایی ش��د که به مراجع قضایی فرستاده 
شده اس��ت.وی در بخش دیگری از سخنانش 
با اش��اره به اینکه 293 نفر از ابتدای س��ال در 
سوانح دریایی نجات یافتند، افزود: امسال عالوه 
بر فروند ناجی و 3فروند بالگرد نجات در دریا، 
32 مرک��ز مردمی همیار ناجی با 90 نفر فعال 
شده است.ایدنی گفت: 3 میلیون یورو تجهیزات 
شامل بوم و اسکیمر برای حفظ محیط زیست 

دریایی در چهار بندراستان فعال است و مرکز 
دریافت زائدات کشتی ها در بندر شهید رجایی 
و چه��ار فروند ب��ارج جم��ع آوری آلودگی در 
کشتی سازی بندرعباس ساخته می شود. وی 
ضمن اش��اره به توسعه زون نفتی بندر شهید 
رجایی اف��زود: یک میلیون متر مکعب مخزن 
برای فعالیت های صادراتی و ترانزیتی در بندر 
خلیج فارس در دس��ت احداث است که 300 
هزار مترمکعب آن تا سال آینده به بهره برداری 
می رسد. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 

تجهیز بنادر شیالتی استان به تجهیزات مقابله 
با آتش سوزی را خواستار شد.ایدنی افزود: قرار 
است 15خط کشتیرانی در بندر شهید رجایی 
عالوه بر صادرات و واردات، کاالی ترانش��یپی 
به ای��ن بندر حمل کنند تا توزیع کاالی بنادر 

منطقه از این بندر کانونی انجام شود.

ایدنی در آیین روز جهانی دریانوردی خواستار شد:

ساماندهی پژوهش های دریایی از طریق دانشگاه هرمزگان

کرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز- مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو با حضور در محل موسسه آموزش 
عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق در تهران، آغاز س��ال تحصیلی جدید را در جمع مدیران ارش��د صنعت 

آب و برق اعالم کرد. 
همچنین در این آیین از برترین های آموزش صنعت آب و برق تجلیل شد. برپایه این گزارش مهندس امیریان 
مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای کرمانش��اه وهمکاران ایشان با کس��ب رتبه اول در شاخص خالقیت و نوآوری 

آموزش بین ش��رکت های آب منطقه ای سراس��ر کش��ور با دریافت لوح مورد تقدیر قرارگرفتند. 
الزم بذکر می باش��د که برترین های آموزش، مدیران آموزش و منابع انس��انی ش��رکت های آب و برق هستند 
 ک��ه طب��ق ارزیاب��ی معاونت آم��وزش و منابع انس��انی وزارت نی��رو بهترین عملکرد را طی یک س��ال گذش��ته 

داشته اند. 

کسب رتبه اول خالقیت و نوآوری آموزش توسط شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
 ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل س��ازمان جهادکش��اورزي آذربایجان غربي با اشاره به اینکه در سال 
زراعي گذشته 300 هزار تن خرید گندم در استان به ثبت رسید، گفت: امسال نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال 
زراعي 91 و 92 دو برابر افزایش خرید گندم داریم که امسال حدود 51 درصد در مقایسه با سال گذشته از نظر خرید 
رشد داشته است .اسمعیل کریم زاده گفت: میزان مصرف بذر گندم در استان 80 هزار تن در سال است که 14هزار تن 
آن توسط جهاد کشاورزي در سال زراعي جاري تامین شده بود و بقیه نیز به وسیله بذور خود مصرفي توسط کشاورزان 
تامین گردید.رئیس جهاد کشاورزي آذربایجان غربي افزود: سال گذشته 347 هزار هکتار تعهد کشت گندم داشتیم که 
امسال کاهش سطح زیر کشت و افزایش بهره وري در واحد سطح مد نظر است. کریم زاده ادامه داد: جهاد کشاورزي 
آذربایجان غربي درصدد کاهش کشت محصوالت آب بر در اراضي استان از جمله چغندرقند و یونجه است تا بتواند با 

کاهش مصرف آب یاریگر دولت در امر احیاي دریاچه ارومیه باشد.

افزایش 51 درصدي خرید گندم در آذربایجان غربي

 اهواز- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست ایمني، بهداشت، محیط زیست)HSE ( شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب از کاهش حوادث پرسنلي در این شرکت طي سال 1393 خبر داد. ابراهیم منصورنژاد در مراسم بزرگداشت روز 
ملي ایمني و آتش نش��اني با ارائه گزارش��ي از تحلیل حوادث در این شرکت طي یکسال گذشته گفت: در سال 1393 
شاخص حوادث پرسنلي در اکثر شرکت هاي تابع این شرکت در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته است و بیشترین 
کاهش حوادث در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان ثبت شد. وي افزود: اچ اس اي مناطق نفت خیز جنوب به صورت 
تحلیلي حوادث را بررس��ي مي کند و رابطه حوادث پرس��نلي با سن کارکنان نشان مي دهد بیشترین حوادث در سال 
1393 توس��ط کارکنان با س��ن 30 تا 40 سال رخ داده که علت این مسئله باید مورد بررسي قرار گیرد. منصورنژاد در 
خصوص رابطه حوادث پرسنلي با سابقه کارکنان نیز گفت: در سال گذشته کارکنان با سابقه بیش از 25 سال، بیشترین 
حادثه را داشتند که در سال قبل از آن هم همین وضعیت مشاهده شد که دلیل این مسئله ممکن است عدم انگیزه 

کافي و یا اعتماد به نفس بیش از حد کارکنان باسابقه باشد. 

شاخص حوادث پرسنلي در مناطق نفت خیز جنوب کاهش یافت
گـرگان– خبرنگار فرصت امروز- با هدف بزرگداش��ت عیدغدیرخم وگرامیداش��ت این ایام فرخنده   مراس��م 
باشکوهي با اجراي برنامه های متنوع با حضورمهندس صفرعلي جمال لیواني مدیرعامل، اعضاي هیئت مدیره ، دبیر 
اجرایی بنیاد بین المللی غدیر اس��تان گلستان وجمعی ازشیفتگان ودوستداران آن حضرت درمحل سالن اجتماعات 
اداره مرکزی گازگلستان برگزارشد. درآغازمراسم به منظورهرچه با شکوه ترشدن جشن امامت و والیت ،شریفي یکی از 
ذاکرین اهل بیت عصمت وطهارت با مولودي خواني شور و حال خاصي به این مراسم بخشید. درادامه نیز دبیراجرایی 
بنیاد بین المللی غدیر استان گلستان پیشاپیش با تبریک عید سعید غدیرخم ، سخنان مبسوطی پیرامون اهمیت این 
عید بزرگ ، رسالت خطیر پیامبر در رساندن فرمان وحی و اعالم  آن به مردم بیان نمودند. حجت االسالم والمسلمین 
سید محسن طاهری با تشریح واقعه غدیر خاطرنشان کرد:غدیر، تبلور وحدت مسلمین حول محور والیت است و نقش 
غدیر درتبیین جایگاه امامت کامال بر همگان آشکاراست.وی افزود: ماموریتی که پیامبر اکرم)ص( درغدیرخم ازطرف 

خداوند انجام داد یک اتفاق منحصربه فرد تاریخی  است  که غیر قابل انکاراست.

برگزاری مراسم گرامیداشت عیدغدیرخم،عید امامت و والیت درشرکت گاز گلستان

اراک- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت حوزه 
معاون��ت فنی و عم��ران ش��هرداری اراک گفت: پروژه 
احداث تصفیه خانه پس��اب کش��تارگاه صنعتی اراک 

در ح��ال انجام اس��ت. خس��روی در بازدی��دی که از 
مراحل اجرای پروژه داش��ت، اعالم کرد: تاکنون حدود 
70درصدعملیات ابنیه این پروژه انجام شده و به پایان 

رسیده است.
وی ضم��ن اعالم حج��م عملیات عم��ده ابنیه انجام 
ش��ده با مقادیر 5050مترمکعب خاکبرداری،69,5 تن 

آرماتوربندی، 2100مترمکعب اجرای س��نگ الش��ه، 
750مترمکع��ب بت��ن ری��زی و 2970مترمربع قالب 
بن��دی، اضافه کرد: پس از اتم��ام عملیات ابنیه اجرای 
تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی از 

مراحل آتی این پروژه خواهد بود.

پیشرفت 70درصدی عملیات ابنیه پروژه احداث تصفیه خانه پساب کشتارگاه صنعتی اراک
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