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باید از فروپاشی خانواده های
زندانیان جلوگیری شود

...

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کش��ور گفت :باید از فروپاشی خانواده های زندانیان جلوگیری کرد و سرکش��ی به این
خانواده ها باید به برنامه روزانه انجمن های حمایت از زندانیان تبدیل شود .به گزارش ایرنا ،عل��ی اصغر جهانگیر درباره اساسنامه انجمن
حمایت از زندانیان نیز اظهار کرد  :این اساسنامه در حال بازبینی است و ساختار آن با توجه به نیازهای روز ،طراحی می شود.

...

فتاوای جدیدآیت ا...العظمی سیستانی درباره نظافت مسیراربعین

گزارش

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

با حضور معاون وزیر ارشاد

پوستر فراخوان پانزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) رونمایی شد

پوستر فراخوان پانزدهمین جشنواره بینالمللی امام
رضا(ع) صبح روز گذشته با حضور علیاصغر کاراندیش
مروستی معاون وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و رئیس
هیئت مدیره بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) رونمایی شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام
رضا(ع) ،علی اصغر کاراندیش مروستی صبح روز گذشته
در نشست رونمایی از پوستر فراخوان پانزدهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ،از همه حوزههای
دستاندرکار در بخشهای مختلف جشنواره بینالمللی
فرهنگی هنری امام رضا(ع) ،از جمله دانشگاهها ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،وزارتخانههای علوم،
بهداشت و آموزش و پرورش و همچنین حوزههای داخلی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قدردانی کرد.
▪ ▪تدوین راهکارهای پانزدهگانه

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،همچنین با بیان اینکه
فعالیتهای بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) در سراسر کشور
نهادینه شده است ،گفت :مباحث خوبی در جلسات شورای
مشورتی جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) مطرح شده که
از جمعبندی این مباحث 15 ،راهکار در کمیته برنامهریزی
برای پیشبرد امور جشنواره استخراج شده است؛ از جمله
اینکه در این جلسات بر موضوع رویداد مشهد  2017و فعال
شدن برنامههای متعدد در مشهد مقدس تاکید شده است.
رئیس هیئت مدیره بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) با تاکید
بر اینکه الزم است فعالیتهای فرهنگی در مشهد در طول
سال پررنگ باشد ،افزود :این موضوع به آن معنا نیست که
دیگر استانها از فعالیتهای خود بکاهند .آیین رونمایی از
پوستر فراخوان پانزدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی
هنری امام رضا(ع) ،با حضور سید جواد جعفری مدیرعامل
بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) ،مهندس سید جالل فیاضی
مدیرعامل خبرگزاری فرهنگ رض��وی ،مهرجردی دبیر
کمیته هنری ،رضایی دبیر کمیته سینمایی و جعفرپور دبیر
کمیته دانشگاهی این جشنواره برگزار شد .از صبح روز
گذشته فراخوان های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)دربخشهایفرهنگی،هنری،پژوهشی،سینمایی،
مطبوعاتیودیجیتالی،کودکونوجوانوبخشدانشگاهیان
در سراسر کشور اع�لام شد.بخش بینالملل با محوریت
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با همکاری مجمع
جهانی اهل بیت(ع) ،جامعة المصطفی العالمیه و مرکز امور
بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
برگزارمیشودوبیشاز ۷۰کشورازچهارقارهجهانازجمله
کشورهایآمریکا،آلمان،اتریش،آرژانتین،اسپانیا،اندونزی،
امارات ،الجزایر ،انگلستان ،ایتالیا ،بوسنی ،برزیل ،ژاپن،
روسیه ،سوئد ،فرانسه ،هند ،نیجریه و  ...میزبان آن هستند.

...

نکته حقوقی
در چه صورت باید به شورای حل اختالف
مراجعه کنیم؟
درچهصورتبایدبهجایدادگستریبهشورایحلاختالف
مراجعهکنیم؟این،سوالیاستکهکارشناسانوکیلآنالین
به آن پاسخ دادهان��د .به گزارش خبرگزاری میزان ،سوال
مخاطبوکیلآنالیندربارهصالحیتدادگاهدرزمینهپرونده
وراثتبهاینشرحاست«:باسالمخدمتکارشناسانمحترم،
اگر وارثی گواهی حصر وراثت را در دست دارد و تحویل سایر
وراث نمی دهد ،برای تحویل آن به کدام دادگاه باید مراجعه
کنیم و با چه عنوان دادخواست بدهیم؟
مطابق ماده  10قانون شورای حل اختالف ،در این موارد،
قاضیشورابامشورتسایراعضایشورارسیدگیومبادرتبه
صدوررأیمیکند:الف–دعاویمالیتانصابدویستمیلیون
(000ر000ر)200ریالبهجزمواردیکهدرتاریخالزماالجرا
شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند؛ ب – تمامی
دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به
سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ ج – صدور گواهی حصر وراثت،
تحریرترکه،مهرومومترکهورفعآن؛د–ادعایاعسارازپرداخت
محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی
کردهباشد؛هـ–دعاویخانوادهراجعبهجهیزیه،مهریهونفقهتا
نصابمقرردربند(الف)؛و–تأمیندلیل؛ز–جرایمبازدارندهو
اقداماتتأمینیوتربیتیوامورخالفیکهمجازاتنقدیقانونی
آنحداکثرومجموع ًاتاسیمیلیون(000ر000ر)30ریالویا
سهماهحبسباشد.بنابراینمطابقبند«ج»مادهمذکوراینامر
درصالحیتشورایحلاختالفمیباشد.

آیت ا ...العظمی سیستانی به تازگی به استفتای برخی
مقلدان درباره رعایت نظافت در مسیر اربعین پاسخ داده
اند .به گزارش خبرگزاری حوزه ،متن سؤال ها و پاسخ
های این مرجع تقلید ،به این شرح است:
با نزدیک ش��دن روزه��ای زی��ارت اربعین دوس��ت داری��م
مسائلی را درباره نظافت مسیر پیاده روی اربعین از شما
بپرسیم به ویژه با توجه به اینکه تعداد زائران به میلیون
ها نفر رسیده است و کنترل اوضاع با تالش های فردی
امکان پذیر نیست.
-1آیا پرداخت پول برای خریدن سطل زباله و کیسه زباله

ﺑﻬﺮوز و ﺧﺎﻧﻮاده

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد داﻧﺸﻮر -داﻧﺎ داﻧﺸﻮر

 /٩٥٢٤٧٩٥٠م

می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی،
ازطریقپیامکبهشماره 2000999ارسالکنید.لطف ًادر

ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوق��ی» را قید فرمایید.

تا راحتی و سالمتی زائ��ران تامین شود و چه زیبا و
دلنشین است اگر این زیارت همراه با نظافت و نظم
باشد که در این صورت نشان از ادب و رفتار عالی جمع
زائران حسینی خواهد داشت .از خداوند متعال می
خواهیم همگان را برای زیارت و رعایت آداب آن موفق
کند و اعمال آنها را قبول کند.

ح
قوق

▪ ▪روش تجویز و تحویل دارو به بیمار

بر اساس ماده  21فصل اول «آییننامه انتظامی رسیدگی
به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی
و وابسته» ،پزشک معالج موظف است نام داروها و شیوه
مصرف آنها را با خط خوانا در نسخه بنویسد .طبق تبصره
این م��اده نیز« ،دکترداروساز ،موظف به توضیح و درج
چگونگی تجویز دارو ،طبق نسخه پزشک است ».بنابراین،
دکترداروساز،بایداطالعاتموردنیازبیماررا،دربارهدارو،
در اختیار وی بگذارد و این موضوع ،جزو وظایف اصلی
مسئوالنفنیداروخانههاست.دکترداروساز،وظیفهدارد
در تمام ساعات فعالیت داروخانه ،در محل کارش حضور
داشته باشد؛ در غیر این صورت ،غیبت او تخلف محسوب
میشود .به همین دلیل ،بر اساس ماده  22دستورالعمل
شماره «/2311د» معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت،
«ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ،در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».

▪ ▪مسئول فنی داروخانه و وظایف او

مسئوالن فنی داروخانهها باید درجه دکترای داروسازی
داشته باشند .طبق ماده 21آیین نامه داروخانه ها ،مصوب
سال  ،1367برای صدور برگ صالحیت مسئولیت فنی
داروخانه« ،ارائ��ه پروانه موقت یا دائم داروس��ازی؛ ارائه
تقاضای کتبی ب��رای ص��دور ب��رگ تشخیص صالحیت
مسئولیت فنی؛ ارائه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا
معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه
و ارائ��ه سایر م��دارک م��ورد نیاز کمیسیون قانونی طبق
ضوابط» ضروری است .همانطور که اشاره شد ،مسئول
فنی باید همواره در داروخانه حضور داشته باشد و بر فروش
دارو و اقالم بهداشتی نظارت کند .طبق ماده  22آیین
نامه« ،مسئول فنی می تواند در غیاب خود داروساز دیگری
را به عنوان قائم مقام ،با تعیین ساعات و ایام ،حداکثر به
مدت سه ماه در یک سال ،به دانشگاه معرفی نماید .در
صورتی که مدت غیبت بیش از سه ماه به طول بینجامد،
تمدید مدت ،با معرفی قائم مقام جدید ،برای حداکثر سه
ماه دیگر و موافقت دانشگاه بالمانع خواهد بود .در صورت
تداوم غیبت ،پس از گذشت شش ماه ،معرفی مسئول فنی
واجد شرایط ،توسط مؤسس داروخانه به دانشگاه ،جهت
صدور پروانه مسئولیت فنی ،الزامی است ».در صورتی که
مؤسس داروخانه ،داروساز باشد ،نمی تواند مسئولیت
فنی داروخانه دیگری را ،در ساعات فعالیت داروخانه
خود ،عهده دار شود .حداکثر زمان فعالیت مسئول فنی
در یک داروخانه 12 ،ساعت است .در صورتی که وی به
کار موظفی دیگری نیز اشتغال داشته باشد ،حداکثر 8
ساعت می تواند به عنوان مسئول فنی در داروخانه حاضر
شود .طبق ماده 26آیین نامه داروخانه ها ،وظایف مسئول

دشواری های رسیدگی به موارد سوءرفتار زوج نسبت به زوجه
سوءرفتار زوج به هر نوع رفتاری گفته
گزارش حقوقی
میشودکهمیتواندادامهزندگیمشترک
را برای زوجه با دشواری روبهرو کند و دوام
زندگی را به خطر اندازد؛ برای همین هم قانونگذارترتیباتی
را پیشبینی کرده است که هم حقوق زوجه حفظ شود و هم
زوج مکلف به حسن معاشرت در زندگی مشترک شود .به
گزارش خبرگزاری میزان  ،نرجس نورمحمدی ،کارشناس
ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایهیک دادگستری در این
باره اظهار کرد :از جمله رفتارهایی که میتوان آن را به

ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﺎﻟﻪ ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺎ آرزو� ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﻘﺎ�

ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤ� را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎرى
ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.

ﻫﻤﺎ ،آرش ،ﺳﭙﻴﺪه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺖ روﮐﺶ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻣﺸﻬﺪ

روز ﻣﻠ� �ﻴﻔﻴﺖ

را ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٢٤٥٩٨٥ر

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﺑﻪ
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽﻣﻌﺎوﻧﺖﻧﻈﺎرتﻣﺠﻠﺲﺷﻮراىاﺳﻼﻣﯽ
را �ﻪ ﺣﺎ�� از ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﭘﻮ�ﺎ ،ﻧﻴ� اﻧﺪ�ﺸ� و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﺪﻣﺖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ /٩٥٢٤٨٧٨٠ .آ

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

هرون

دی

▪ ▪منشور حقوق بیمار در داروخانهها

info@khorasannews.com

حتم ًا برای شما هم پیش آمده است که به منظور درمان
بیماری به پزشک مراجعه کرد هاید و او داروهایی را،
برای درمان بیماری شما تجویز کرده است؛ اما با اینکه
پزشک ،حسب وظیفه ،توضیحاتی درب��اره داروه��ای
تجویز شده به شما ارائه داده ،دقیق ًا نمی دانید منظور،
ناظر به کدام یک از اقالم دارویی است .به همین دلیل،
انتظار داری��د که در داروخانه و از زبان دکتر داروس��از،
اطالعات بیشتری درباره داروهای تجویز شده ،به دست
آورید؛ اما ،در برخی داروخانهها ،وقتی نامتان را صدا
میکنند تا به متصدی تحویل دارو مراجعه کنید ،فقط
فیش هزینه دارو را به شما میدهند و بعد از پرداخت
فیش ،کیسه حاوی دارو را ،با داروهایی که تعداد زیادی
عالمتهای نا آشنا و دستورالعملهای ناخوانا روی
آنها نوشته شدهاست ،تحویلتان میدهند! پرسشی که
برای بسیاری از مراجعهکنندگان به داروخانهها مطرح
م�یش��ود ،ای��ن اس��ت که مسئوالن داروخ��ان��ه و به طور
مشخص ،دکترهای داروساز ،به عنوان مسئول فنی ،چه
مسئولیتی در قبال بیماران برعهده دارند؟ بیمار باید
اطالعات مربوط به مصرف دارو را از چه کسی دریافت
کند؟ آیا صرف نسخهپیچی و نوشتن طریقه مصرف،
کار بیمار را راه میاندازد و او را از دیگر اطالعات مورد
نیاز ،بینیاز میکند؟ آیا بیمار ،خود مسئول پی بردن به
عوارض داروست و باید با مطالعه بروشورهای موجود در
جعبه دارو ،ویژگیها و موارد منع مصرف آن را بشناسد؟

ش
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جواد نوائیان رودسری

ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ -ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎرى داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

پاس��خگوی پرس��ش های حقوق��ی ش��ما هس��تیم .ش��ما

نسخه پیچی،فقط تحویلدارو نیست!

ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم

 /٩٥٢٤٨٢٧٧ف

مستحب است و انجام این کار در مسیر زائ��ران امام
حسین علیه السالم اجر بیشتری خواهد داشت.
-3حکم انداختن باقی مانده غذا در کنار راه چیست؟
این کار شایسته نیست و اگر موجب آزار رهگذران یا از
مصادیق اسراف باشد ،شرعا جایز نیست.
 -4اگر نصیحتی برای صاحبان مواکب و زائران در مورد
رعایت نظافت و رعایت نظم و خدمت به زائ��ران دارید
بفرمایید.
بر همه الزم است نظافت را رعایت کنند ،چراکه نظافت
همان طور که در حدیث شریف آمده بخشی از ایمان
است و از سوی دیگر الزم است همه به بهترین شکل
در جهت برقراری نظم زیارت اربعین همکاری کنند

خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

بازخوانی مهم ترین بندهای «منشور حقوق بیمار در داروخانه»

 /٩٥٢٤٨٢٧٩ف

ﺑﻬﺘﺮ�ﻦ ﺗﺒﺮ��ﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ارﺗﻘﺎ�
ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎرى ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻣ� دار�ﻢ
و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

با هدف تمیز شدن موکب های حسینی و مسیر پیاده روی
زائ��ران مستحب است و از مصادیق انفاق در راه شعائر
حسینی به شمار می رود؟
باسمه تعالی :بله ،هرچیزی که موجب تسهیل زیارت
مؤمنان و ترغیب آنها به زیارت و موجب راحتی و رفاه
آنها در این راه باشد مستحب است و خرج کردن پول در
این راه نیز خدمت به زائران اباعبدا(...ع) و از مصادیق
انفاق به شمار می رود.
 -2اگر عده ای از جوانان بخواهند وقت خود را صرف
تمیز کردن و نظافت این مسیر کنند ،این کار آنها مستحب
است؟
برداشتن مانع و آلودگی از مسیر مسلمانان در شرع

مشاوره حقوقی

عنوان سوء رفتار زوج نسبت به زوجه برشمرد ،ضرب و جرح
زوجه توسط زوج و اعتیاد وی است.
▪ ▪موانع اثبات اعتیاد

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود :موضوعی که
خانوادهها در مراجعه به محاکم با آن مواجه هستند ،این است
کهدربسیاریازموارد،اعتیادزوجرانمیتواناثباتکرد؛چرا
که در بسیاری از پروندهها ،با وجود ادعای زوجه ،زوج حاضر به
انجام آزمایش اعتیاد نیست و به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند

فنی عبارت است از -1« :مسئول فنی عالوه بر رعایت
قوانین و مقررات موجود ملزم به رعایت ضوابط علمی و
حرفه ای مربوطه می باشد؛  -2حضور فعال در داروخانه
در ساعات تعیین شده ،مطابق این آیین نامه؛  -3کنترل
ن َُسخ و ارائ��ه داروه��ای تجویز شده ،طبق ضوابط و امضا
نمودن[مهر زدن] آن ها؛  -4عرضه داروه��ای
و ممهور
ُ
بدون نسخه ،مطابق فهرست و ضوابط اعالم شده از سوی
وزارت[بهداشت] و ارائه راهنمایی دارویی جهت استفاده
از آن ها؛  -5رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد
داروه��ای تجویز شده ،با ارائ��ه توضیحات الزم و تحویل
بهداشتی آن ها؛  -6بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم،
جایگزینی اقالم در نسخ تجویزی ،پس از مشاوره با پزشک
معالج؛ -7اعمال نظارت بر شرایط نگهداری داروها ،شکل
ظاهری،کیفیت فیزیکی و تاریخ مصرف و نحوه تدارک و
عرضه داروها؛  -8ساخت و ارائه داروهای ترکیبی طبق
ضوابط ،با توجه به اصول علمی و فنی ،به نحوی که مانع
سایر وظایف قانونی وی نگردد؛  -9جلوگیری از دخالت
افراد غیرمجاز در امور فنی داروخانه؛ -10استفاده از
روپوش سفید با نصب پالک مشخصات؛  -11همکاری با
بازرس یا بازرسین دانشگاه یا وزارت؛  -12اعالم گزارش
مراتب تخلف به دانشگاه؛  -13تکمیل و ارسال پرسشنامه
ها ،برای امور اطالع رسانی و تحقیقاتی ،در ارتباط با برنامه
تنظیمشدهتوسطوزارت[بهداشت]؛-14اعالماشکاالت
مشاهده شده در داروها ،برابر الگوی تعیین شده از سوی
ادارهکل»طبقماده 30آییننامه،حداکثرساعاتفعالیت
داروخانه های روزانه تمام وقت 12 ،ساعت و داروخانه
های نیمه وقت  6ساعت است .فعالیت داروخانه های
روزانه باید بین ساعت  8صبح تا  10شب باشد.
وی را مجبور به انجام آزمایش کند ،اعتیاد را نمیتوان
اثبات کرد .وی تصریح کرد :این در حالی است که اگر زوج
به انجام آزمایش اعتیاد اقدام نکند ،از نظر اصول حقوقی،
این موضوع میتواند قرینهای بر صحت ادعای زوجه باشد
اما به دلیل خودداری از این اقدام ،ادعای زوجه رد میشود.
▪ ▪مشکل اثبات ضرب و جرح

نورمحمدی اضافه کرد :در مورد ضرب و جرح نیز ،رویه
قضایی با مشکلی مشابه مواجه است .چرا که ضرب و جرح
در موارد بسیاری با شهادت شهود قابل اثبات نیست و فقط
در صورتی که رأی قطعی کیفری در این زمینه وجود داشته
باشد یا زوجی که اقدام به ضرب و جرح کرده است ،محکوم

با توجه به مسئولیتهای دکترهای داروساز و کارکنان
داروخانهها نسبت به مطالبات و نیازهای بیماران،
«منشور حقوق بیمار در داروخ��ان��ه» توسط معاونت
غذا و داروی وزارت بهداشت تهیه و نصب آن در تمام
داروخانهها الزامی شده است .در بخشی از این منشور،
میخوانیم« :بیمار حق دارد بعد از دریافت دارو از داروساز
در داروخانه ،اطالعات مورد نیاز درباره درمان داروییاش
(ازجمله مقدار دارو و نحوه صحیح مصرف دارو) را سوال
نماید و داروس��از ،موظف است تا تفهیم کامل بیمار ،به
تمامی سواالت دارویی بیمار پاسخ گوید .اطالعات داده
شده باید بدون اصطالحات تخصصی و کام ً
ال واضح باشد،
به طوریکه بیمار ،قانع و به طور کامل توجیه شود .عالوه
بر آن ،داروساز موظف است مقدار و نحوه مصرف دارو را،
مطابق دستورالعمل شماره /739د مورخ 80/2/5
مکتوب نماید ».مطابق این منشور« ،بیمار حق دارد
در مورد داروهایی که پزشک برای او تجویز میکند ،از
داروس��از ،در داروخانه ،مشاوره و راهنمایی بخواهد».
همچنین« ،بیمار حق دارد به پاسخهای داروساز در رفع
نیازهای داروی �یاش ،اطمینان کند و داروساز مسئول
گفتهها وتوصیههای خود میباشد ».در بخش دیگری از
«منشور حقوق بیمار در داروخانه» آمده است« :بیمار حق
دارد از داروساز خود ،درباره منافع و مضرات و هزینههای
داروی���یاش ،اطالعات بخواهد و داروس��از ،باید بیمار
را راهنمایی کند .بیمار حق دارد که بداند در صورت
فراموش کردن یک دوز دارو[نخوردن دارو در یک وعده]،
چه باید کرد؟ همچنین ،بیمار حق دارد که بداند چطور
متوجه شود داروه��ای مصرفیاش اثر ک��رده و عالمت
پیشرفت درمان چیست؟» افزون بر این« ،داروساز باید
توصیههای مصرف دارو در حالت بارداری یا شیردهی
را ،در صورت لزوم ،به بیمار ارائه نماید» و «باید بیمار را در
صورت مصرف دارویی همزمان با سایر داروها (داروهای
 ،OTCضد بارداری خوراکی و غیره) ،در صورت لزوم،
راهنمایی کند ».بر اس��اس بندهای  14 ،13و 15
«منشور حقوق بیمار در داروخانه» ،دکتر داروساز موظف
است -1 :در صورتی که بیمار دارای بیماری زمینهای
نیز هست ،نحوه مصرف داروه��ای موجود در نسخه را
به بیمار توصیه کند؛  -2صحت دوزاژ تجویزی[مقدار
داروی تجویز ش��ده] را با توجه به شرایط بیمار (سن
،وزن و غیره) بررسی و در صورت لزوم ،با پزشک معالج
مشورت کند؛  -3عوارض جانبی مهم دارو را ،با توجه به
برگه راهنمای بیمار(بروشور) و با رعایت شرایط بیمار ،به
وی هشدار دهد.
به پرداخت دیه شده باشد ،میتوان ضرب و جرح را به عنوان
سوء رفتار زوج اثبات کرد .وی تاکید کرد :اثبات توهین و
بدرفتاری زوج نسبت به زوجه نیز بسیار دشوار است ،مگر
در م��واردی که زوج ،سوء شهرت داشته باشد و بتوان از
طریق استشهاد محلی موضوع را اثبات کرد .نورمحمدی با
بیان اینکه در صورت اثبات سوء رفتار زوج ،زوجه میتواند
طالق بگیرد ،اظهار کرد :مطابق ماده 1103قانون مدنی،
زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
این وکیل پایهیک دادگستری با اش��اره به م��اده 1130
قانون مدنی بیان کرد :بر اساس این ماده ،در صورتی که
دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وی میتواند
به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند .چنانچه عسر و

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٤٧٤٣٩آ

پاسخ :بله ،می توانند .بعد از ف��وت شخص ،وارثانش
قائم مقام وی می شوند .قائم مقام شخصی است که به
جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف می شود .یعنی
اگر پدر شما دینی در حق خواهرش داشته باشد ،پس
از فوت ایشان ،وارث��ان عمه شما می توانند آن دین را از
وارثان پدر شما مطالبه کنند .در صورتی که ماترک تقسیم
نشده باشد و اموال غیرمنقول و منقول یا حساب بانکی به
نام متوفی وجود داشته باشد با تامین خواسته می توان
اموال مذکور را تا زمان صدور حکم قطعی توقیف و از نقل
و انتقال آن جلوگیری کرد .وارثان هر شخص پس از فوت
او مسئول پرداخت دیونش هستند مگر اینکه یا تا یک ماه
پس از فوت ُم� َ�و ِّرث (یعنی متوفی) به دادگاه اعالم کنند
که ترکه را رد می کنند یا ثابت کنند ترکه متوفی تکافوی
دیون وی را نمیکند .یعنی ثابت کنند که از متوفی چیزی
به ارث نمانده است .ماده  ۲۴۸قانون امور حسبی در
این مورد بیان می کند«:در صورتی که ورثه ترکه را قبول
نمایند (یا در مهلت مقرر رد نکنند) هر یک مسئول ادای
تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند
دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت
متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه
برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به
زائد از ترکه مسئول نخواهند بود ».در صورتی که هریک از
وارثان قصد «رد ترکه» را داشته باشد ،باید این امر را ظرف
یک ماه از تاریخ فوت متوفی به دادگ��اه اعالم کند .عدم
اعالم «رد ترکه» در مهلت مقرر قانونی در حکم قبول ترکه
است .در این صورت ،ورثه به نسبت سهم خود ،مسئول
پرداخت بدهی های متوفی می باشند .ماده  250قانون
امور حسبی در این زمینه بیان می کند« :رد ترکه باید در
مدت یک ماه از تاریخ اطالع وارث به فوت مورث به عمل
آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول
 ...خواهد بود».
پرسش:آیابدوناینکهاظهارنامهبهشخصتسلیمشود،
می توان ادعایی داشت و علیه او حکم جلب گرفت؟

پاسخ :تسلیم یا وص��ول اظهارنامه با ص��دور حکم جلب
ارتباط مستقیمی ندارد«.اظهارنامه» برگه ای است که
به وسیله آن شخصی به صورت رسمی و از طریق مقامات
رسمی حق خود را از دیگری مطالبه یا مطالبی را به دیگری
اظهار می کند .گاهی اظهارنامه مقدمه طرح دع��وا یا
شکایت است .مثل الزام به ارسال اظهارنامه برای متصرف
ملک به صورت امانی (مثال سرایدار) که از تخلیه ملک
خودداری می کند.
یا موردی که یکی از مالکین آپارتمان از پرداخت سهم
خود از شارژ خ��ودداری می کند .در چنین مواردی قبل
از طرح دعوا باید اظهارنامه ارسال کرد .ماده  156قانون
آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان می کند« :هرکس
میتواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را بهوسیله
اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ،مشروط براین که
موعد مطالبهرسیده باشد .بهطور کلی هرکس حق دارد
اظهاراتی راکه راجع به معامالت و تعهدات خود با دیگری
است و بخواهد بهطور رسمی بهوی برساند ضمناظهارنامه
بهطرف ابالغ نماید».

حرج مذکور در محکمه ثابت شود ،دادگاه میتواند زوج را
اجبار به طالق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد ،زوجه
به اذن حاکم شرع طالق داده میشود.

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزى ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
)ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪاى( )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� درﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎر� ﺿﺮﺑﻪا�
و آزﻣﺎ�ﺶ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﭼﺎهﻫﺎ� ﺷﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم و ﻗﻮﭼﺎن  ١و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘ� ﻧﺼﺮآﺑﺎد ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ز�ﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(
ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir :اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� ،ﻣﺮاﺣﻞ
ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ١٣٩٥٫٨٫١٧ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎ�ﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٨٫٢٢
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٢
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ� »اﻟﻒ« :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎم ،٣٥ﺗﻠﻔﻦ  ٣٧٦٤٢٠٠٥ﻧﻤﺎﺑﺮ ٣٧٦٤٢٠٠٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس  ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم
در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر :ﺣﻔﺎر� ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪا� ��� ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ١٤٠ﻣﺘﺮ )ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار ١٤ا�ﻨﭻ( ��� ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ٦٥ﻣﺘﺮ و د�ﮕﺮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ٢٢٥ﻣﺘﺮ )ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار ١٢ا�ﻨﭻ( ﻫﺮ�� ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ٢٤ا�ﻨﭻ و ﻣﺸﺒ��ﺮدن
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� ﺟﺪار ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺎﺷﻴﻨ� و آزﻣﺎ�ﺶ ﭘﻤﭙﺎژ آب آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٧٢ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد٢٫٤٨٦٫٠٨٨٫٣٨٥ :ر�ﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ� ﺳﺎل ) ١٣٩٥اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻏﻴﺮﻋﻤﺮاﻧ�(
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر٥ :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� :ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺳﻴﺼﺪﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻨﺪرج در آ�ﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎ�ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران� :ﺎوشﻫﺎ� زﻣﻴﻨ� -ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﺎ�ﻪﻫﺎ

پرسش :پدرم در زمان حیاتش ارث خواهرش را نداده
بود .ما بعد از فوت ایشان ،اموال را تقسیم کردیم .حال،
فرزندان عمه ام آمده اند و ادعای ارث دارند .آیا آنها می
توانند چنین ادعایی داشته باشند؟

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن )واﻗﻊ در � ٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ و � ٣٦ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف( در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﻋﻤﻮﻣ� �� ﻣﺮﺣﻠﻪا� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
�ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮا�ﻂ و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -١ﻓﺮوش  ٥٥٫٠٠٠ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  FOBﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذ�ﻞ:
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ﻧﻮع
ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﺮﻋﻴﺎر

 -٢ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ :اﺳ�ﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ�� ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻫﻤﻪ روزه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٨٫١٩ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٨٫٢٥ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
 -٤ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
 ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� ،ﺷﻤﺎره  ،٣٣ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ:٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠
 ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ،٢١ﭘﻼ�  ،٣٧٧ﺗﻠﻔﻦ -٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨ :داﺧﻠ� ٢٠٩ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان-
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٥ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫١١ﺳﺎﻋﺖ
 ١٢ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎر�ﺦ ﻣﻘﺮر و اﻋﻼﻣ� ﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﭘﺬ�ﺮش ﻧﻤ�ﺑﺎﺷﺪ.
 -٦زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد :روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫١٣در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان -ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪ
ﻗﺮﻧ� -ﻧﺒﺶ �ﻮﭼﻪ ﺷﺮ�ﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
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