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تصفیه خانه فاضالب سده
لنجان  95درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است
معاون برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی
آبفای کش��ور و عضو ش��ورای فنی سازمان
مدیری��ت و برنامهری��زی کش��ور از رون��د
احداث تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و
ورنامخواست بازدید به عمل آورند .به گزارش
خبرنگار ما از اصفهان ،در این بازدید مهندس قانع از پیشرفت فیزیکی
احداث این پروژه که به بیش از  95درصد رس��یده ابراز خرس��ندی
نم��ود و تأکید کرد با توجه به اینکه این پروژه جزء پروژههای اقتصاد
مقاومتی است انتظار می رود در آینده ای نزدیک به بهرهبرداری برسد.
در ادامه مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت :عملیات احداث
این تصفیه خانه در تیرماه سال  92آغاز شد که انتظار می رود نهایت
تا چندماه دیگر تصفیه خانه فاضالب س��ده لنجان و ورنامخواست به
بهرهبرداری برس��د این درحالیست که اصوالً احداث تصفیه خانههای
فاضالب چندین و چندس��ال به طول م��ی انجامید که دلیل آن هم
تزریق قطره چکانی اعتبارات دولتی بوده اس��ت .اما خوشبختانه این
پروژه با س��رمایه گذاری بخش خصوصی در دس��تور کار قرار گرفت.
مهندس هاشم امینی با اش��اره به انعقاد قرارداد بیع متقابل20 ...

دوره آموزشی مراقبین پمپ و
تاسیسات آبرسانی در شرکت آب و
فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

مشاور دادستان کل کشور عنوان کرد

پیشنهاداتی برای اصالح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه

18

ش��رکت آب و فاض�لاب اس��تان آذربایجان
ش��رقی برای حفاظت فیزیکی از تاسیسات
آبرس��انی ش��رکت اق��دام ب��ه برگ��زاری
کالسهای آموزش��ی ب��رای مراقبین پمپ
و تاسیس��ات آبرس��انی کرد.ب��ه گ��زارش
خبرنگار ما در تبریز ،کالس آموزش��ی حفاظت فیزیکی از تاسیس��ات
آبرس��انی با حضور معاون بهرهبرداری و مدیر بهرهبرداری و تاسیسات
آب و فاض�لاب تبریز و بی��ش از  40نفر از کارگ��ران و مراقبین پمپ
و تاسیس��ات آبرسانی در سالن کنفرانس ش��رکت برگزار شد.مهندس
اخگری ،معاون بهرهبرداری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان
ش��رقی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کارگران تولید و آبرسانی،
بر انجام صحیح وظایف و تالش در جهت رعایت ایمنی در محیط کار
و حفظ س�لامتی پرسنل ،نگهداری و بهرهبرداری صحیح از تاسیسات
و تجهی��زات و کاه��ش هزینهه��ای بهرهبرداری تاکی��د کرد.مهندس
اخگ��ری ،در خصوص اهداف برگزاری کالس آموزش��ی برای مراقبین
پمپ و تاسیسات آبرس��انی اظهار داشت :هدف از تشکیل کالسهای
آموزشی ،حفاظت فیزیکی از تاسیسات ،ارتقای سطح آگاهی و آشنایی
بیش��تر شرکت کنندگان با وظایف و مس��ئولیتهای حفاظتی20 ...
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ
ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻰﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﺤ ّﻮﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﺻ ً
ﻼ ﺫﺍﺕ ﻭ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ  159ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺩﺭﺍﺻﻞ  159ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ» :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻤﻰ
ﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ،ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺖ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ » .ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻡ ﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ،ﭘﺲ
ﻏﻴﺮﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺟﻌﻰ ﺣﻖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ )ﻭﻟﻮ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ( ﺑﻪ
ﺷــﻜﺎﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻮﻻً ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻛﺮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻡ ﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﺗﺎً ﻳﻚ
ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺍﺳــﺖ ،ﭼﻪ ﺍﻳــﺮﺍﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻗﺘــﻰ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳــﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺻﺪﻗﻰ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺍﺷﻜﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ
ﻛﺎﺭﻛﻨــﺎﻥ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﻣﺜ ً
ﻼ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﻰ
ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻧﻴﺰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺷــﻮﺩ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺯﻣــﺎﻥ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴــﻖ ﺩﺭ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷــ ّﻜﺎﺕ ﺑﻪ
ﺁﺭﺍﻯ ﻛﻤﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ،ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻳــﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻈﻠﻢﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺁﺭﺍ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﺎً ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻮﺩ .ﺍﺻﻮﻻً ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺟﻊ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻤﺎﺕ ،ﺑــﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻰﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ )ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻰ( ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻔﻜﺮ ﻗﻀﺎﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺁﻥ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ،ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ  60ﻧﻬﺎﺩ ﺷــﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺽ ﻭ ﻫﺪﻑ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕــﺬﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺷــﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ
ﺳــﺮﻳﻊ ﻭ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻫــﺶ ﺑﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻰ
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻳﻪ
ﻓﻌﻠــﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﻀﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻯ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺻﻠــﻰ ﻭ ﺫﺍﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ
ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  40ﻫﺰﺍﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺳــﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺍﺷــﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﺎﻳﺖﻫﺎ )ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ( ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ،ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  100ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ ،ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺤ ّﻮﻝ ﺷﻮﺩ.
ﺻﺪﻗﻰ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻯ ﺣﻞ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،.ﮔﻔﺖ :ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻥ

ﺳﭙﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺣﺮﻓﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﺷﺒﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺷــﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺷــﻮﺩ .ﺭﻭﺷﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ  80ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻧﻬﺎﺩﻫــﺎﻯ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻰ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻛﻪ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻜﺜّﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ،
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﺗﻜﺜّﺮ ﺟﺰ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﻳﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻘﺮﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻧﻰ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺳــﺮﻳﻊ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮﺩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣــﻜﺎﻡ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﻃﻮﻋــﺎً ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺍﺷــﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﻧﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ
ﻭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻮﻗﻴــﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰﺍﻑ ﺍﺯ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﻴﺮ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ! ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﻯ
ﺍﻳــﻦ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻋﻤ ً
ﻼ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻭ ﺭﻏﺒﺖ ﺑــﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﮔﺮﺩﻥ

ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(

ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﺎﺩ

 -2ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ Cybe - Squatter
ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻳــﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ
ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  Cybe – Squatterﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
 -3ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯDomain :
ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻰ  Domainﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
»ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ« ﻳﻚ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺣﻖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
 Military.Milﻳﺎ  Orgﻳﺎ Some shere.Here.Com
ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺳﻬﺎﻯ
ﻋﺪﺩﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻬﺒﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳــﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻨﺸﺄ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺳﺖ.
1ـ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔﺮﻯ:
ﺩﺯﺩﻯ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺍﺯ ﻓﻀــﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺻــﻮﺭ ﻗﺒﻴﺤﻪ ﻭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ
ﺧﻼﻑ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺴﻨﻪ ﻭ ﺍﻓﺸﺎء ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ :ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻨﺴﻰ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻫﺎﺳﺖ.
ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧــﺎﻡ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺩﺭ 1996
ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺳﻴﻊ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﺍﺩ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﻭ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ
ﻣﻮﺩﻡ » «Modemﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺘﻨﻰ ﻛــﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﻭ ﺻﻮﺭ
ﻓﺒﻴﺤﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﭘﻴﺪﺍﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﺳــﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﺍﻳــﻦ ﺧــﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﻣــﺎﺱ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺴﻰ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺗﻮﻣــﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓــﺪﺭﺍﻝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷــﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ
ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﻧــﻮﻉ ﻋﻜﺲ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﻑ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺍﺧﻼﻗﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﻮﺭ ﻗﺒﻴﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺭﺃﻯ ﺷــﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳــﺘﻴﻨﺎﻑ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺴﻨﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻰ« Community – Decency Actﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
1ـ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﺠﺎﺭﻯ:
ﺷــﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﻚ ﺷــﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻞ ﭘﻴﻜﺮﻩ
ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸــﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ،ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ
ﻭ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻭﻳﮋﻫﺎﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧــﺪ .ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ
ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋــﺎﺕ ) (Patentﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻳــﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ
ﻛﺎﺭﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻭﺳــﻴﻊ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻫﺎﺳــﺖ .ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﻚ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍﻯ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻧﺪﻳﺸــﻪﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸــﺮﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺖ .ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﻳــﻢ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ،ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ
ﭼــﻪ ژﻧﺮﻳﻚ ﻭ ﭼﻪ ﺗﺨﻴﻠﻰ ﻭ ﭼﻪ ﺳــﺎﺧﺘﮕﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣــﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻗﺮﺍﺭﻧﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ...

ﻣﻰﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﺍﺷــﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻴﻞ ﻭ ﺩﺳــﺎﻳﺲ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻭ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﺻﻄــﻼﺡ ،ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻔﺶ ﺁﻫﻨﻴﻦ ﺑﭙﻮﺷــﺪ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺟﺰء ﻣﺴــﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﻫﻬﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻖ ﻣﺴــﻠّﻢ
ﺧﻮﺩ ﺷﻮﺩ.
ﺻﺪﻗﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺩﻡ
ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﺑــﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻣــﻮﺍﻝ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮﻳﻦ
ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻟﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻟﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ
ﻟﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺤﻜــﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠــﺎﺯ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻮﺭﺍ ً ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﻰ ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺭ ّﺩ ﭘﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻟﻪ
ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸــﻮﺩ ،ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻮﺑﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻭﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻰ ،ﺍﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮﺩ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ

ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﻭ ﻧﻔﺴــﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬــﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ،
ّ
ﻣﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺴﺮ ﻭ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ )ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﻯ( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺄﻣﻴﻨﻰ
ﻛﻼﻥ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺍﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ،ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪﻯ ﻳﺎ ﻧﻘﺪﻯ
ﻛﻼﻧــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺣــﻖ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻟﻪ ﮔﺮﺩﺩ
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻳﺎﺭﻯ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ،
ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ
ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯﻫﺎﻯ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ.
ﺻﺪﻗﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻧﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﭻ ﻭ
ﺧﻢ ﻛﺎﻏﺬﺑﺎﺯﻯ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ ﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻠﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﺘﻮﺳــﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﺮ
ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ ،ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﻧﻌﻰ
ﺟﺪﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺫﺍﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﮓ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺷــﻚ ﻭ ﺗﺴــﺎﻣﺢ ﻭ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻰﺟﺎ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺮﺽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺷــﻜﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻮﺭ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﻜﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍ
ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ،ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﺭﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺼﺮﻑ
ﻣﺤﻜــﻮ ٌﻡ ﻟﻪ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺤﻜﻮ ٌﻡ ﻟﻪ ،ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻈﻠﻮﻡ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻭ ﻇﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﻭ ﺭﻋﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﺭﻯ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺳــﻼﻡ ﺍﺯ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻪﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻃﻠﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ
ﻭ ﺍﺳــﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺁﻥ ،ﺟﺰء ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﻣﺘﻌﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻳﻪ
ﻧﻤــﺎﺯ ﻭﺍﺟﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻯ ﻓﻮﺭﻯ ﺩﻳﻦّ ،
ﻛﺮﻳﻤﻪ »ﻭﻻﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﺍﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ« ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ«ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺒﻴــﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﺭﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻛﺤﺮﻣﻪ ﺩﻣﻪ« ﻫﻤﮕﻰ ّ
ﺣﺮﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺪﻗــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻭﺟــﻮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻘــﺮﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻼﺍﺟﺮﺍء ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺟﺮﺍ ،ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ،ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻌــﺎﺭﻑ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺄﻣﻴﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺷــﺨﺎﺹ« ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﻣﻴــﺪ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺷــﻜﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ
ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ،ﺣﻜﻤــﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ
»ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺷــﺨﺎﺹ« ﺭﺍ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ...
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اخبار
جمعآوری راهبندهای غیر قانونی و
خودروهای اسقاطی

بوشهر -خبرنگار فرصت
امروز -طبق قانون هر گونه
نگهداری وسایل و اشیای که
باعث ایجاد مزاحمت برای
عبور و مرور شهروندان در
طول گذر شود تخلف محسوب
می گردد .به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر ،رضا
محبی سرپرست شهرداری منطقه یک با بیان این مطلب که وجود
خودروهای فرسوده در سطح شهر عالوه بر ایجاد نازیبایی باعث ایجاد
مزاحمت برای شهروندان میگردد ،افزود :خودروهای اسقاطی رها
شده در کوچههای خیابان طالقانی توسط واحد رفع سد معبر اداره
اجراییات شهرداری منطقه یک جمع آوری گردید .رضا محبی بیان
نمود :یکی از دغدغههای شهروندان با مجموعه شهرداری ،بازگشایی و
رفع موانع در پیاده روها و گذرها میباشد که در این راستا شهرداری
منطقه یک اقدام به جمع آوری راه بند غیر قانونی یکی از مراکز پس
از صدور اخطاریه نمود .وی در پایان اشاره کرد :یک انبار تجاری
به مساحت  ۴۴۱متر مربع در کاربری مغایر واقع در خیابان باهنر
ایجاد شده بود که پس از صدور اخطاریه توسط اداره اجراییات
شهرداری منطقه یک به مالک و رأی قطعی کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها پلمب و تعطیل گردید.

برگزاری مانورمقابله با افت فشارگاز
استانهای شمالی با حضور معاون وزیر و
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز  -مدیرعامل شرکت گازاستان
گلستان ازبرگزاری مانورمقابله با افت فشارگازاستانهای شمالی با
حضور مهندس عراقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
خبرداد .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ،مهندس
صفر علی جمال لیوانی در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت
با اشاره به مطلب فوق گفت :اجرای مانور مقابله با افت فشار گاز
استانهای شمالی به مرکزیت استان مازندران و همیاری شرکتهای
گاز استانهای گلستان و گیالن به عنوان استانهای معین بصورت
مطلوبی انجام شد .مهندس جمال لیوانیگفت:این مانور در راستای
ایجاد آمادگی الزم برای مقابله با افت فشار احتمالی گاز و پایداری و
تداوم فعالیت در عملیات گازرسانی اجرا شده که یکی از الزامات مهم
شرکت بویژه در فصل سرد سال میباشد.وی افزود :در این مانورضمن
اینکه اکیپهایی ازشرکتهای گاز گلستان و گیالن برای همکاری
و مساعدت حضور داشتند جریان گاز مشترکین غیرخانگی شامل
واحدهای تولیدی ،تجاری ،صنعتی و ادارات و سازمانهای شهر ساری
طی مانوری قطع و پس از اتمام موفق این مانور جریان گازمشترکین
وصل شد .جمال لیوانی در ادامه گفت :خوشبختانه این مانور نتایج
خوبی بههمراه داشت و میزان آمادگی نیروهای عملیاتی مورد سنجش
و ارزیابی قرار گرفت .وی تصریح کرد:اعضای ستاد بحران گاز گلستان
با حضور در ستاد مدیریت بحران شرکت از طریق ویدئو کنفرانس نیز
در جریان امر قرار گرفتند وضمن رصد و ارزیابی مراحل اجرای مانور،
اقدامات مورد لزوم نیز از طریق سیستم اشاره شده انجام گردید.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان ضمن تاکید بر ضرورت دوگانه سوز
کردن مصارف غیرخانگی اظهار داشت :مشترکین عزیز واحدهای غیر
خانگی الزم است واحدهای خود را به سوخت دوم مجهز نمایند تا در
زمان بحران احتمالی از آن استفاده نمایند.مهندس صفر علی جمال
لیوانی در خاتمه ضمن تشکر از متولیان برگزاری این مانور مهم ،انجام
این مانورها را بسیار مفید و سازنده خواند تا در مواقع اضطراری با
آمادگی کامل بتوانیم بحران حادث شده را مدیریت کنیم.

اصالح خط انتقال فاضالب در منطقه
پادادشهر اهواز

اهواز  -خبرنگار فرصت امروز  -عملیات اصالح خط انتقال
فاضالب اصلی در فاز یک ،دو و پنج منطقه پادادشهر(خیابان سعادت)
در حال اجرا میباشد .عمق خط فاضالب یادشده حدود  ۵.۵متر و
قطر لوله  ۱۰۰۰میلیمتر است .این خط براثر فرسودگی در شش
نقطه در طول  ۲۰۰متر ضمن ریزش و ایجاد حفرههایی عمیق در
محل ،خطراتی جدی برای اهالی محل بوجود آورده بود .گرفتگی خط
فاضالب و سرریز در برخی خیابانهای دیگر در منطقه پادادشهر از
جمله مشکالت دیگر این ریزش محسوب می شد .با توجه به عمق
لوله گذاری و ضخامت آسفالت محل ،عرض حفاری تقریبا  ۱۰متر
خواهد بود و عملیات اجرایی نیز حدود یک ماه به طول میانجامد
لذا صبر و شکیبایی شهروندان محترم همچون همیشه نقش موثری
در تسریع اجرای عملیات خواهد داشت .الزم به ذکر است ،عملیات
اجرایی فوق به صورت امانی اجرا می گردد .همکاری شهرداری منطقه
و همچنین پلیس راهور با عوامل اجرایی شرکت آبفا اهواز دراین مدت
بجا و قابل تقدیر میباشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

برخی مدیران حتی فاصله سمنان تا
شاهرود را نمیدانند

سـمـنـان -سـیـدحـسـن
حسینیشاهرودی در جمع
شماری از مدیران دستگاههای
اجرایی استان سمنان ،با اشاره
به مسائل حوزه استانی ،اظهار
داشت :در این شرایط خاص
که کشور از نظر اقتصادی و پولی با مشکل روبهرو است ،مدیران ارشد
استان کمر همت بستهاند تا موانع را رفع ،اشتغال ایجاد و صنایع را
راهاندازی کنند و این نگاه و اراده البته باید در همه کشور و مجلس،
دولت و قوه قضائیه وجود داشته باشد .وی اظهار داشت :باید در حل
مشکالت مردم تمام مدیران استان سمنان نگاهشان در ابتدا ملی و
سپس استانی باشد و همه استان به شکلی یکسان و متوازن دیده
شود .نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین با تقدیر
از استاندار سمنان که در مدت یک سالی که در این سمت منصوب
شده ،سه بار به خارتوران سفر داشت ه و از نزدیک مشکالت را بررسی
کرده است ،گفت :گالیه من از آن دسته از مدیرانی است که حتی
نمیدانند فاصله سمنان تا شاهرود چند کیلومتر است و حتی یکبار
هم به این شهرستانها سفر نداشتهاند؛ در حالی که باید با همدلی در
جهت حل مشکالت مردم این استان قدم برداشت .حسینیشاهرودی
در ادامه به بخشی از مسائل و مشکالتی که شهرستانهای میامی و
شاهرود با آن دستوپنجه نرم میکند ،اشاره کرد و بیان داشت :یکی
از این مشکالت ،کمآبی است که در اشتغال نیز اثر مستقیم گذاشته و
موجب بیکاری شده است .نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس
با بیان اینکه اشتغال در شرق استان بر پایه اقتصاد کشاورزی استوار
بوده که یک اصل مهم آن آب است ،تصریح کرد :مردم این منطقه
بهویژه در میامی با مشکل کمآبی روبهرو هستند .حسینیشاهرودی
بیان کرد :امروز شاهدیم که در فصل زمستان 12 ،روستا در شاهرود
و میامی با تانکر آبرسانی میشوند و این تعداد در تابستان افزایش
مییابد و به  20روستا میرسد.

شهردار برازجان از آمادگی اكیپهای
مختلف شهرداری در مواقع بارندگی خبر داد

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز -به گزارش روابط عمومی
شهرداری برازجان ،مهندس شمالی نژاد در گفتگو با خبرنگارما گفت:
شهرداری برازجان آمادگی کامل برای هرگونه حادثه احتمالی را دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری برازجان شمالی نژاد افزود :باتوجه
آغاز فصل بارندگی وخسارات احتمالی به شهروندان ،تمامی نیروهای
شهرداری وکلیه امکانات سخت افزاری ونرم افرازی به حالت آماده
باش میباشد تا بتوانیم در مواقع خطر ،به موقع پاسخگوی شهروندان
گرامیباشیم شهردار برازجان از تشکیل ستاد حوادث در شهرداری
خبر داد و افزود :باتوجه به اینکه در هنگام بارندگی در برخی از
نقاط شهر آب جمع میشود ،از شهروندان تقاضا می نماییم تا دراین
خصوص همکاری الزم با مجموعه خادمین خود درشهرداری مبذول
نموده تا همکاران ما نسبت به رفع مشکالت بوجودآمده اقدام نمایند.
این مسئول در ادامه از آمادگی کارکنان شهرداری در حوزه معاونت
اجرایی و خدمات شهری در مواقع ضروری خبر داد و اضافه نمود:
با توجه به لزوم سرعت بخشیدن به خدمات شهرداری در حوادث
غیرمترقبه ،نهادینه کردن این خدمات بصورت محله ای ضروری به
نظر می رسد.
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شماره 653

معاون برنامهریزی و توسعه آبفای کشور:

تصفیهخانه فاضالب سده لنجان  95درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
اصفهان -خبرنگار فرصت امروز  -معاون
برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور
و عضو شورای فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور از روند احداث تصفیه خانه فاضالب سده
لنجان و ورنامخواست بازدید به عمل آوردند .به
گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،در این بازدید مهندس
قانع از پیشرفت فیزیکی احداث این پروژه که به
بیش از  95درصد رسیده ابراز خرسندی نمود و
تأکید کرد با توجه به اینکه این پروژه جزو پروژههای
اقتصاد مقاومتی است انتظار می رود در آینده ای
نزدیک به بهرهبرداری برسد .در ادامه مدیرعامل
شرکت آبفا استان اصفهان گفت :عملیات احداث
این تصفیه خانه در تیرماه سال  92آغاز شد که
انتظار می رود نهایت تا چندماه دیگر تصفیه خانه
فاضالب سده لنجان و ورنامخواست به بهرهبرداری
برسد این درحالیاست که اصوالً احداث تصفیه
خانههای فاضالب چندین و چندسال به طول می
انجامید که دلیل آن هم تزریق قطره چکانی اعتبارات
دولتی بوده است .اما خوشبختانه این پروژه با سرمایه
گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

مهندس هاشم امینی با اشاره به انعقاد قرارداد بیع
متقابل به منظور احداث تصفیه خانه فاضالب سده
لنجان و ورنامخواست خاطرنشان ساخت :با انعقاد
قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان
با مجتمع فوالد مبارکه مقرر گردید اجرای شبکه
فاضالب و احداث تصفیه خانه در منطقه سده لنجان

و ورنامخواست در بازه زمانی  3ساله انجام پذیرد
در صورتی که اگر قرار بود این پروژه با تخصیص
اعتبارات دولتی اجرایی شود حداقل  20سال زمان
میبرد چرا که در خوشبینانه ترین حالت با جذب
صد درصدی بودجه عمرانی احداث این تصفیه خانه
سالها طول می کشید .وی اجرای این پروژه را در این

منطقه بسیار ضروری خواند و اعالم کرد :منطقه سده
لنجان به دلیل اینکه در غرب استان قرار دارد و از
بارندگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است سطح آبهای
زیرزمینی در این محدوده باالست .بر این اساس عدم
برخورداری از شبکه فاضالب آلودگی محیط زیست
را دربر دارد چرا که منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی
میشود و از سویی دیگر مردم این منطقه سالیان
سال است خواهان برخورداری از خدمات شبکه
فاضالب هستند که پیش بینی شده با بهرهبرداری
از فاز اول این تصفیه خانه جمعیتی بالغ بر  38هزار
نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت:
تصفیهخانه فاضالب سده لنجان و ورنامخواست در
مساحتی به وسعت  32هزار مترمربع احداث شد
که به روش لجن فعال و هوادهی گسترده با دبی
خروجی  189لیتر در ثانیه و دبی ورودی  2مدول 4
هزار و  680مترمکعب در روز است .وی اعالم کرد :از
آنجایی که احداث به موقع و سریع این پروژه بسیار
حائز اهمیت بوده اجرای آن در دو شیفت کاری در
دستور کار قرار گرفت.

مهندس اخگری ،معاون بهرهبرداری خبر داد

دوره آموزشی مراقبین پمپ و تاسیسات آبرسانی در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

تبریز  -اسد فالح -شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی برای حفاظت فیزیکی از تاسیسات آبرسانی شرکت اقدام
به برگزاری کالسهای آموزشی برای مراقبین پمپ و تاسیسات
آبرسانی کرد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،کالس آموزشی
حفاظت فیزیکی از تاسیسات آبرسانی با حضور معاون بهرهبرداری
و مدیر بهرهبرداری و تاسیسات آب و فاضالب تبریز و بیش از
 40نفر از کارگران و مراقبین پمپ و تاسیسات آبرسانی در سالن
کنفرانس شرکت برگزار شد.
مهندس اخگری ،معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کارگران تولید
و آبرسانی،بر انجام صحیح وظایف و تالش در جهت رعایت ایمنی در
محیط کار و حفظ سالمتی پرسنل ،نگهداری و بهرهبرداری صحیح

از تاسیسات و تجهیزات و کاهش هزینههای بهرهبرداری تاکید کرد.
مهندس اخگری ،در خصوص اهداف برگزاری کالس آموزشی برای
مراقبین پمپ و تاسیسات آبرسانی اظهار داشت :هدف از تشکیل
کالسهای آموزشی ،حفاظت فیزیکی از تاسیسات ،ارتقای سطح
آگاهی و آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با وظایف و مسئولیتهای
حفاظتی خود در حفاظت از مجموعه و محل ماموریت خود میباشد
که در این جلسه آموزشی ضمن توجیه وظایف و حساسیت شغلی،
آنان با نحوه صحیح انجام وظایف در قبال مسائل حفاظتی آشنا
میشوند.در ادامه این جلسه آموزشی از کلیه دست اندرکاران و
کارگران شاغل در بخش تولید آب و آبرسانی تبریز به ویژه کارگران و
همچنین پیمانکار مربوطه که در تامین آب سالم و بهداشتی در سال
 1394و سال جاری تالش نموده و همچنین در بهسازی چاهها،

ایستگاههای پمپاژ ،قنات ها و فشارشکن ها نهایت همکاری و تالش
را مبذول داشته اند ،با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی بعمل آمد.

طي ارزيابي عملكرد سال 94؛

آب آبفاي هرمزگان رتبه دوم کشور را كسب كرد
دفتر بهرهبرداری ِ
بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز -
معاون بهرهبرداري آبفاي هرمزگان گفت :طي
ارزیابیهای صورت گرفته از عملکرد دفاتر
بهرهبرداری آب شرکتهای آب وفاضالب کشور
در سال  ،94دفتر بهرهبرداری آب اين شركت،
موفق به كسب رتبه دوم کشور شد .به گزارش
روابط عمومي آب و فاضالب استان ،مهندس
عال اميريان نژاد افزود :با توجه به ارزیابیهای

صورت گرفته از عملکرد دفاتر بهرهبرداری آب
شرکتهای آب وفاضالب کشور ،دفتر بهرهبرداری
آب اين شركت توانست با کسب  148امتیاز از
مجموع  ۲۰۰امتیاز ،رتبه دوم کشور را به دست
آورد .به گفته اميريان نژاد؛ دفتر بهرهبرداري آب
شركت آبفاي هرمزگان براي دومين سال پياپي
موفق به كسب رتبه دوم كشوري در اين ارزيابي
عملكرد شده است .شايان ذكر است؛ در همین

راستا دکتر حمید رضا تشیعی معاون نظارت بر
بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
در پیامی با اشاره به نقش دفاتر بهرهبرداری آب
شرکتهای آب وفاضالب در برنامهریزی و نظارت
بر راهبری ،اپراتوری ،نگهداشت ،تعمیرات و
بازسازی تاسیسات آب و مدیریت تولید و توزیع،
از مدیرعامل و کارکنان بخش بهرهبرداری آبفاي
هرمزگان قدردانی کرد.

مدیر عامل شرکت آبفار استان مازندران:

مازندران سومین استان از لحاظ پوشش جمعیت روستایی و تعداد مشترکین آب شرب میباشد

ساری -خبرنگار فرصت امروز  250 -پروژه آبرسانی روستایی
نیمه تمام در سطح استان مازندران وجود دارد که امیدواریم با ادامه
تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی بتوانیم بخش عمدهای از این
پروژهها را به بهرهبرداری برسانیم .به گزارش خبرنگاری مازندران؛
مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت آبفار استان در گفتوگو
با پایگاه خبری  -تحلیلی «عبارت» با اعالم این خبر اظهار داشت:
در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبار و چالشی که بر دولت در
راستای تحریمها تحمیل شد لیکن مدعی هستیم که از پرکارترین
ادارت استان و جزو سه شرکت پرکار و برتر در میان شرکتهای آب
و فاضالب روستایی کشور میباشیم .وی مازندران را سومین استان از
لحاظ پوشش جمعیت روستایی و تعداد مشترکین آب شرب خواند
که بسیار بیشتر از سایر استانهای کشور هم از نظر تعداد روستاها و
هم جمعیت تحت پوشش خود دارد به طوریکه  45درصد جمعیت
استان به غیر از جمعیت شناور و خوش نشین ها در روستاها زندگی
میکنند .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ضمن
ابراز خرسندی از تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به دستور
مقام معظم رهبری و تالش نمایندگان استان گفت :با این اعتبارات،

عملیات اجرایی  46مجتمع آبرسانی روستایی نیمهکاره و اولویت دار
ملی با  409روستا و نیز  141پروژه تک روستایی شتاب بیشتری
گرفت که طی امسال و سال آینده به اتمام خواهد رسید لذا اصلی
ترین خواسته ام از نمایندگان تالش برای تخصیص مجدد اعتبارات
صندوق توسعه ملی برای دیگر پروژه هاست تا بتوانیم سطح بهره
مندی روستاها را از آب شرب افزایش دهیم .مهندس عبدالهی

شاخص بهره مندی آب در استان را  71درصد بیان کرد و افزود:
میانگین سرانه مصرف آب در استان  250لیتر در شبانه روز است که
گاهی به  400لیتر هم میرسد درحالیکه استاندارد سرانه مصرف
 150لیتر در شبانه روز است و بر این اساس متاسفانه افزایش مصرف
آب منجر به نفوذ آب شور به منابع تامین آب شرب میشود و
مشکالت بعدی را به وجود خواهد آورد لذا اگر آب را فقط برای شرب
استفاده کنیم مشکل کمبود آب نخواهیم داشت .وی در خصوص
نفوذ شیرآبه زباله ها به منابع آبی تصریح کرد :با مطالعات دقیق و
اصولی ،منابع تامین آب را به حتی حدود محل دپوی زباله ها ایجاد
نمیکنیم اگر هم از قبل منابع تامین آب ما کنار زباله ها حفر شده
باشد به طور مرتب با آزمایشهای مکرر بار میکروبی آب را بررسی
میکنیم .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در
پایان این گفتوگو از تالش برای استفاده از منابع آبی پایدار خبر داد
و گفت :طی نشست با مدیران آب منطقهای و آبفای شهری ،مازندران
به  9منطقه تقسیم شده که در آینده ای نزدیک به سمت استفاده از
منابع آبی سطحی و پایدار خواهیم رفت که یقینا هم کیفیت بهتری
خواهد داشت و هم کمبود آب مرتفع خواهد شد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور:

پدافند غیرعامل بستری مناسب برای دستیابی به پایداری ملی است
تبریز  -ماهان فالح -معاون انرژی سازمان پدافند
غیرعامل کشور به همراه هیاتی ،ضمن بازدید از
منطقه 8عملیات انتقال گاز ،در نشست تخصصی
پدافند غیرعامل این منطقه حضور یافت .به گزارش
خبرنگار ما در تبریز ،مطیعی ،هدف از این بازدید را
ارزیابی این منطقه در حوزه انرژی و پدافند غیرعامل
عنوان کرد و افزود :پدافند غیرعامل بستری مناسب
برای دستیابی به پایداری ملی و نوعی پیش بینی و
آینده نگری در شرایط بحرانی میباشد از این رو با

توجه به موقعیت استراتژی محدوده تحت پوشش
منطقه  8عملیات انتقال گاز ،ایجاد و توجه به این
مقوله بیش از پیش ملزم است.مطیعی افزود :بکارگیری
اقدامات پدافند غیرعامل ،موجب زنده ماندن و ادامه
حیات و بقای نیروی انسانی میگردد که با ارزشترین
سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور میباشد.در
این نشست ،معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل
کشور ضمن با اهمیت خواندن موارد مرتبط با پدافند
غیرعامل بر لزوم ارائه پیشنهادات و اقدامات الزم جهت

پیشگیری و آمادگی هرچه بیشتر کارکنان جهت مقابله
با بحران بخصوص در فصول سرد سال تاکید کرد.
همچنین در پایان فرهاد قدیمی ،رئیس امور بهداشت،
ایمنی ،محیط زیست و پدافند غیرعامل منطقه 8
عملیات انتقال گاز ،ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام
گرفته سازمان در رابطه با پدافند غیرعامل و مقابله با
بحران ،چالش ها و مشکالت موجود را مطرح نموده
و راهکارهای الزم جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت
نقاط قوت را مورد بحث و تعامل قرار داد.

با حضور مقامات کشوری و استانی

فاز نخست بزرگترین مجموعه گلخانه ای کشور افتتاح شد

تبریز  -ماهان فالح -فاز نخست بزرگترین مجموعه گلخانهای
کشور با حضور وزیر کشور افتتاح شد .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در
استان آذربایجان شرقی ،فاز نخست مجتمع گلخانه ای "ارس تارال
امین" به مساحت  12هکتار با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشور ،حسین فریدون نماینده ویژه رئیس جمهور و جمعی از مقامات
استانی به بهرهبرداری رسید.بر اساس این گزارش ،عملیات مربوط
به احداث دومین فاز این مجتمع تولیدی نیز در سطح  36هکتار
با استفاده از تسهیالت  900میلیارد ریالی بانک کشاورزی از محل
منابع داخلی این بانک و صندوق توسعه به زودی آغاز خواهد شد.این

گزارش می افزاید؛ مجتمع کشت گلخانه ای "ارس تارالامین" در
سطح  50هکتار و با ظرفیت تولید ساالنه بیش از  400هزارتن در
منطقه آزاد ارس احداث شده است که در مرحله نخست 12 ،هکتار
آن با ظرفیت تولید ساالنه بیش از  176هزار تن گوجه فرنگی به
بهرهبرداری رسید .شایان ذکر است با راه اندازی این بخش از مجتمع
کشت گلخانه ای مذکور ،زمینه اشتغال  200نفر فراهم شده است
و با تکمیل و راه اندازی دیگر بخشهای این طرح تولیدی ،میزان
اشتغالزایی آن تا  850نفر افزایش خواهد یافت.الزم به ذکر است،
تولید محصول سالم با رعایت استاندارد جهانی ،افزایش راندمان
تولید ،کاهش ضایعات کمتر از یک درصد ،توسعه صادرات محصوالت

کشاورزی به کشورهای همسایه و افزایش راندمان مصرف آب از
مهمترین ویژگیهای این مجتمع تولیدی است.

 ۱۰طرح عمرانی در حوزه آب منطقهای کهگیلویه وبویراحمد ب ه بهرهبرداری میرسد

یاسوج -خبرنگار فرصت امروز  -مدیرعامل شرکت آب منطقهای
کهگیلویه وبویراحمد گفت ۱۰ :طرح بزرگ عمرانی در حوزه آب منطقهای
در کهگیلویه وبویراحمد در دست اجرا است .علی داودی مهر در نشست
مشترک مدیران بخش آب استان با مسئوالن دادگستری با اشاره به اینکه
مساحت استان  15هزار و  500کیلومتر مربع است ،اظهار داشت :متوسط
بارندگی در این استان حدود  734میلیمتر است .مدیرعامل شرکت آب
منطقهای کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به اینکه استان دارای یک درصد
مساحت و جمعیت کشور است ،عنوان کرد :میانگین بارندگی در کشور
 250میلیمتر است در حالی که متوسط بارندگی در کهگیلویه وبویراحمد
 3برابر میانگین کشوری است .وی با اشاره به اینکه حجم نزوالت آسمانی
در استان به صورت ساالنه  10.5میلیارد متر مکعب است ،افزود :از این

متر مکعب در استان احداث شده است ،عنوان کرد 10 :رودخانه دائمی
در استان وجود دارد و آورده ساالنه  7.2میلیارد متر مکعب است .وی
با اشاره به اینکه  3حوزه آبریز اصلی به نامهای مارون ،زهره و بشار در
استان وجود دارد ،ابراز کرد 5 :نیروگاه برق آبی با تولید  16.8مگاوات برق
در طول سال در استان ساخته شد .مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه
وبویراحمد طول رودخانههای استان را  1400کیلومتر خواند و گفت :یکی
از اولویتهای آب منطقهای استان مهندسی رودخانهها است و در دو دهه
اخیر اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام شده است .وی با اشاره به طرح
ماطلعه جامع سیل در  3حوزه آبریز اصلی ،اظهار داشت :نقاط حادثه خیز
بحرانی در استان شناسایی شده و نسبت به عالئم هشدار دهنده در حریم
رودخانههای استان اقدام شده است.

برگزاری اردوی یك روزه ویژه فرزندان همكاران شركت آب و فاضالب استان مركزی
اراک  -خبرنگار فرصت امروز  -شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی اقدام به برگزاری برنامههای
مفرح شامل بازديد از جشنواره و نمایشگاه
«کودکان تشنه اند» کانون پرورش فکری کودکان
ونوجوانان استان مرکزی و همچنین بازدید از باغ
وحش سازمان حفاظت محيط زيست استان ویژه
فرزندان همکار خود نمود .زهرا طراوتی فکور مدیر
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان

مرکزی هدف از برگزاری این برنامه را تقويت
روحيه نشاط و شادابي فرزندان همكاران و باال
بردن سطح آگاهي ايشان عنوان نمود و افزود:
اين شركت همواره تالش مي نمايد با برگزاری
این گونه برنامه ها و با بهره گیری از فضاهاي
مورد توجه كودكان عالقمندي فرزندان همكاران
را نسبت به محل كار والديشان افزايش داده كه
اين خود منجر به ايجادحس تعلق سازماني و در

گزارشی از وضعیت چاههای غیر مجاز در گلستان؛

 13درصد از منابع آب زیرزمینی گلستان
به طور غیرمجاز استحصال میشود

گرگان  -خبرنگار فرصت
امروز  -حفر چاههای عمیق
کشاورزی از دهه  50در کشور
آغاز شده و در دهههای  60و
 70به اوج خود رسید که با
توجه به آبخوانهای مختلف
همچنان ادامه یافته است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقهای گلستان ،معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
گلستان در خصوص وضعیت چاههای غیر مجاز استان گفت :تعداد
چاههای غیر مجاز در استان حدود  16هزار حلقه است که از ابتدا
تاکنون در استان شناسایی شده است و زمان حفر آن به مقطع زمانی
خاصی بر نمی گردد بلکه به تدریج این موضوع اتفاق افتاده است.
میزان آبی که در سال توسط این چاههای غیر مجاز استحصال میشود
حدود  150میلیون متر مکعب است که حدود  13درصد از مصرف آب
زیرزمینی استان را به خود اختصاص داده است .این آب از آبخوانهای
سطحی استان برداشت شده است و آبخوانهای عمیق تقریبا فاقد
چاههای غیر مجاز هستند.مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد:
دالیل متعددی برای حفر چاههای غیر مجاز در استان وجود دارد که از
جمله می توان به آسانی حفر چاه غیر مجاز کم عمق اعم از دهانه گشاد
و لوله ای توسط کارگر و مقنی و ابزار ساده ای چون اوگر ،چرخ چاه و
دستگاههای حفاری تراکتوری اشاره کرد .کوچک شدن قطعات اراضی
کشاورزی و عدم تجمیع کشاورزان جهت پیگیری چاههای با عمق
بیشتر و مجاز ،محصور نمودن اراضی باغی و حفاری غیر مجاز با توجه
به پوشش ایجاد شده و ایجاد اشکال در شناسایی و نیز جلوگیری از
حفاریهای غیر مجاز از جمله این دالیل است .همچنین عدم همکاری
کامل دستگاههای مختلف خدمات رسان جهت جلوگیری از پرداخت
تسهیالت ،نهاده ها و سایر موارد به دارندگان چاههای غیر مجاز و
اراضی تحت آبخور آنها ،عدم تخصیص اعتبارات کافی به وزارت نیرو
برای برخورد با چاههای غیر مجاز مثال طبق استانداردها به ازای هر
هزار حلقه چاه نیاز به یک اکیپ کامل گشت و بازرسی شامل عوامل
فنی ،حقوقی و انسداد میباشد که تاکنون این استانداردها محقق نشده
است .همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز در این زمینه
دخیل بوده است .وی بیان کرد :هر گونه برداشت غیر مجاز از آب ها
اعم از سطحی و زیرزمینی و اعم از اینکه برداشت کننده غیر مجاز باشد
یابه وسیله چاه مجاز بیش از اندازه آب استحصال کند مشمول جریمه
میشود که میزان آن بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت
نیرو محاسبه میشود .معاون حفاظت و بهرهبرداری استان بیان کرد:
طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی شامل فرهنگ سازی و انجام
تبلیغات و آموزش از طریق رسانههای مکتوب و مجازی و دیداری
و محیطی از جمله طرح داناب که دانش آموزان مقطع راهنمایی را
هدف آموزش قرار داده است و ساالنه حدود  70هزار دانش آموز تحت
آموزش قرار می گیرند ،تجهیز و راه اندازی اکیپهای گشت و بازرسی
در بخش آبهای سطحی و زیرزمینی به جهت پیشگیری از حفر
چاههای غیر مجاز و کنترل آبدهی چاه مجاز و محاسبه نمودن برداشت
غیر مجاز و به دنبال آن پیگیری حقوقی و قضایی از جمله موضوعات
طرح تعادل بخشی است .مهندس حسینی ،تجهیز کلیه چاههای
مجاز به کنتورهای مختلف حجمی با توجه به مختصات چاه ،برقی یا
غیربرقی بودن آن ،انسداد چاههای غیر مجاز ،توقیف و انهدام دستگاهها
و ابزارهای حفاری غیر مجاز ،کنترل دستگاههای شرکتهای حفاری
مجاز به جهت عدم تخلف ،ایجاد سامانه و بانک اطالعاتی چاههای
مجاز و منابع آب سطحی مطالعه و اجرای ایجاد تشکلهای آب بران
به جهت مشارکت دادن ذینفعان.پروژههای تغذیه مصنوعی به جهت
هدایت آبهای مازاد سطحی به سفرههای آب زیرزمینی را از جمله
پروژههای طرح احیا و تعادل بخشی استان عنوان کرد.وی تصریح کرد:
با توجه به مراقبتهای انجام شده علیرغم کلیه کاستیها و تنگناها
و همچنین عوامل محیطی موثر در استان خوشبختانه گلستان فاقد
کاهش معنادار سفرههای آب زیرزمینی بوده است و بر خالف نیمی
از دشتهای کشور که آبدهی آن ها بحرانی شده و به مناطق ممنوعه
بحرانی تبدیل شده اند.
استان گلستان فاقد دشت ممنوعه بحرانی است ولی به جهت
مراقبتهای بیشتر و تضمین آب شرب استان مناطقی از استان به
عنوان منطقه ممنوعه آب شرب تعیین گردید که در آن حفر چاه
کشاورزی ممنوع است و محدودیتهای زیادی اعمال شده است و
طبعا مراقبتهای بیشتری از آن به عمل میآید .مهندس حسینی
تصریح کرد :به عبارت دیگر آنچه در استان گلستان تحت عنوان چاه
غیر مجاز در حال استفاده است چاههایی در آبخوان سطحی با عمق
کمتر از  40متر است که این موضوع نیز مورد پیگیری این شرکت
برای کاهش و پایان دادن به این روند نامطلوب است.در خاتمه متذکر
میشود که نقش نهادهای مختلف به ویژه مجلس شورای اسالمی در
جلوگیری از برداشت غیر مجاز در آب زیرزمینی بسیار موثر است.

یوحرفهای
بازديد کارشناسان آموزش فن 
استان مرکزی از پيشرفته ترين پااليشگاه
کشور

اراک  -خبرنگار فرصت امروز  -مربيان و کارشناسان اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی از بخشهای مختلف بزرگترين
و پيشرفته ترين پااليشگاه کشور در شهرستان شازند بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
مرکزی :در اين بازديد 45نفر از مربيان و کارشناسان مراکز آموزش
یوحرفهای شهرستانهای اراک و شازند بمنظور آشنايی با
فن 
توانمنديها و ظرفيتهای اين مجموعه توليدی صنعت نفت کشوراز
بخشهای مختلف آن بازديد نمودند .قديری مدير روابط عمومی اداره
کل در اين خصوص عنوان داشت:شرکت پااليش نفت امام خمينی
(ره)شازند با ظرفيت پااليشی روزانه 250هزار بشکه نفت خام
مدرترين پااليشگاه کشورواز پااليشگاههای به روز منطقه میباشد که
محصوالت اين مجموعه با استانداردهای روز اروپا مطابقت دارد .وی
هدف از اين بازديد را آشنايی بيشتر کارکنان بويژه مربيان مراکز با
تاسيسات اين مجموعه دانست که بخش عمده ای از آن به دست
پرتوان مهندسين و کارشناسان ايرانی ساخته شده است.

 10مقاله در نهمین گردهمایی مدیران
کنترل کیفی سراسر کشورپذيرفته شد

مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه وبویراحمد:

میزان  2.6میلیارد مکعب حجم ورودی آب استان 7.6 ،میلیارد متر
مکعب حجم خروجی آب استان و  1.3میلیارد متر مکعب میزان حجم
آب مهار شده در استان است .داودی مهر با بیان اینکه حجم آب مهار
شده شامل آب زیرزمینی و سطحی است ،اظهار داشت 12 :طرح آبرسانی
در حال مطالعه در استان وجود دارد .وی با اشاره به اینکه  10طرح
در دست اجرا در استان وجود دارد ،تاکید کرد :در صورت بهرهبرداری
از این طرحها آب  75هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان تامین
میشود .داودی مهر با اشاره به اینکه  260هزار هکتار زمین کشاورزی
در استان وجود دارد ،ابراز کرد :تا کنون  60هزار هکتار از آنها تامین آب
شده است و باید افزایش پیدا کند .مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه
وبویراحمد با اشاره به اینکه  2سد شاه قاسم و کوثر با حجم  588میلیون

اخبار

نتيجه بهبود عملكرد همكاران مي شود .وي در
ادامه افزود :همچنين در برنامه بازديد از جشنواره و
نمايشگاه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
كه به مناسبت روزجهاني و هفته ملي كودك با
عنوان " كودكان تشنه اند" و با محوريت عاشورا
برگزار شد فرزندان همكاران با حضور در غرفههای
متعدد كانون از فعاليتهای ارائه شده در اين
غرفهها همچون مسابقه نقاشي ،كارگاه سفالگري،

بحث آزاد ،مشاوره مذهبي ،كاردستي ،رنگ آميزي
و غيره بهرهمند شدند .طراوتي در ادامه تصريح
کرد :این برنامه به همت دفتر روابط عمومی و
امور بانوان این شرکت به مناسبت روز جهانی و
هفته ملی کودک و با حضور بیش از  80نفر از
فرزندان همکاران  6تا  14سال برگزار شد عالوه بر
برنامههای فوق فرزندان همكاران به عنوان حاميان
آب معرفي شدند.

رشت -زینب قلیپور -عضو ارشد اجرایی نهمین گردهمایی
مدیران کنترل کیفیت آب شرکتهای آب و فاضالب شهری و
روستایی کشور از مقاالت پذیرفته شده در این گردهمایی خبر داد.
سیده ضحی حجازی مدیر کنترل کیفی آبفای گیالن با بیان این که
مقالههای ارائه شده توسط دفتر بهداشت معاونت بهرهبرداری آب و
فاضالب کشور دریافت و ممیزی شده است اظهار داشت 10:مقاله
بعنوان مقاالت برتر جهت ارائه در این همایش دو روزه مورد تایید
قرار گرفت که از این میان  3مقاله از شرکت آب و فاضالب شهری
گیالن و یک مقاله از شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن
میباشد .وی همچنین خاطر نشان کرد 6:مقاله دیگر ارائه شده در
این همایش توسط شرکتهای آب و فاضالب استانهای تهران،
همدان ،شیراز ،اصفهان ،آذربایجان غربی و خراسان رضوی تهیه
ارسال شده است .دکتر حجازی از طراحی و رونمایی لوگوی WSP
(برنامه ایمنی آب) برای اولین بار در استان گیالن خبر داد و افزود :با
توجه به روند رو به رشد برنامه ایمنی آب در سطح کشور برای اولین
بار لوگوی  WSPدر استان گیالن با همکاری دفتر بهداشت شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور مورد طراحی و رونمایی قرار گرفته
است که این برنامه حفاظت منابع آب از حوزه آب ریز تا نقطه مصرف
را در بر میگیرد .دکتر حجازی همچنین از رونمایی لوگوی WSP
توسط مهندس شقاقی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و نیز مهندس واقفی مدیر دفتر بهداشت شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور در این همایش خبر داد .عضو ارشد اجرایی نهمین
گردهمایی مدیران کنترل کیفیت آب شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی کشور گفت :انتخابات پنجمین دوره اعضای
شورای سیاستگذاری کیفیت آب نیز در این همایش برگزار گردید.
مدیر کنترل کیفی شرکت آب و فاضالب استان گیالن مقاالت
ارائه شده را شامل مقاله حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش
بیولوژیکی مدرن توسط شرکت پارسیان افزار ،معرفی فعالیتها و
پروژههای خاتمه یافته و در حال انجام شرکت (زالل ایران و مدیریت
تانا انرژی) توسط شرکت آتیه گیالب صنعت و همچنین سامانههای
تولید هیپوکلریت سدیم به روش الکترولیز نمک طعام و مقایسه با
سایر روشها توسط شرکت سالم آب عنوان کرد.

