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نقدی بر سریال ماه پلنگ

ثروتمندان فقیرتر از فقرا در پرداخت حقالوکاله
* اکبر فتحاللهی نوشهر
همگان کم و بیش تحت تاثیر سریالها و ملودرامهای اجتماعی که در ساعات خاصی از شبانهروز پخش می شوند
هستیم متاسفانه یا خوشبختانه تاثیر شگرف این مجموعهها در تولید فرایندی از رفتارهای اجتماعی و یا کنشها و
واکنشهای غیراجتماعی یا تولید چهرهای از یک شغل در اجتماع یا تبیین یک رفتار در اجتماع دردسرهای بعدی
را به همراه دارد به عنوان مثال در بسیاری از فیلمهای قدیمی یا کالسیک یا ژانر پلیسی همیشه «در رابطه برخورد
با پلیس» این جمله تکرار میشد که «تا وکیلم نباشد هیچ صحبتی نمیکنم» .سوال اینجاست که آیا فیلمساز
بدون بهره گرفتن از کارشناس حقوقی (که الزاما باید یک وکیل دادگستری باشد نه صرف تحصیلکرده حقوق حتی
در مراتب و مدارج عالی و یا بدون توجه به قانون آیین دادرسی کشور) دیالوگ خود را در فیلمنامه تهیه میکند ؟
با ذکر این مقدمه  8نقد حقوقی بر سریال ماه پلنگ را تقدیم خوانندگان محترم وسپس تقدیم سازندگان این
سریال میکنم تا بزودی شاهد برطرف شدن اصولی این اشکاالت در تمام سریالهایی باشیم که میخواهند پیرامون
وکالت برنامه یا سریالی را بسازند .
نقد اول :کپیبرداری رویه حقوقی فیلمنامهها ،رفتار با محاکم ،وکال و سیستم قضایی از فیلمهای غربی و یا قبل
از انقالب (فیلم فارسیها) بدون مالحظه آیین دادرسی کیفری فعلی کشور! مدتهاست در بسیاری از فیلمهای
قدیم و جدید وطنی قرار وثیقه را افسر کالنتری صادر میکند در صورتیکه قبول کردن سند در فیلمها و سریالها
توسط مراجع انتظامی یک اشتباه بزرگ است! چراکه صرفا مرجع قضایی متولی صدور قرار تامین است و افسر
کالنتری حق صدور قرار ندارد .
نقد دوم :بکارگیری کارشناسان حقوقی به جای وکالی پایه یک داوطلب که حاضرند در جهت تولید یک اثر
ماندگار موثر بر کشور با کارگردانها همکاری کنند! آیا زمانی که تعداد وکالی حاذق بیشمار است ،استفاده از
کارشناس حقوقی معنی میدهد؟ مفروض اینکه این سریال کارشناس حقوقی نه به معنای یک لیسانسیه حقوق و
یا حتی کارشناس ارشد حقوق را به کارگرفته چرا باید یک وکیل کارشناس باشد ؟پاسخ اینکه یک وکیل عالوه بر
اطالعات الزم حقوقی مبتنی بر واقعیت از  3جهت کارآمدتر است :ارائه اطالعات واقعی حقوقی ،ارائه اطالعات مبتنی
بر رویه که کارشناس حقوق از آن بیبهره است و ارائه یک دید واقعی از وکال ،نه یک رویای خیالی
نقد سوم :اگر کارشناس حقوقی این سریال یک وکیل است ،با اطالعرسانی در تیتراژ سریال با عنوان وکیل مشاور
و پاسخگو بودن در مقابل همکاران وکیل جلوی ارائه یک چهره خیالی که یک شبه میلیونر میشود را خواهد
گرفت .بهنظر اینجانب اگر ایشان وکیل بودند قطعا با توجه به تجربیات خود جلوی این جذابیت خیالی ثروتمند
شدن را آن هم به این صورت کاذب میگرفتند یا از این مجموعه کنارهگیری میکردند .
نقد چهارم :ارائه یک چهره رویایی از حقالوکاله یک وکیل دادگستری که اینهم باز متاسفانه ریشه در تقلید
کورکورانه از فیلمهای فارسی و غربی حال حاضر دارد .من چند سوال از کارگردان این مجموعه یا نویسنده آن
میپرسم :ما در کدام شغل مشاوره رایگان داریم؟ تقریبا در هیچ شغلی! شغل شریف وکالت نه تنها مشاوره رایگان
دارد بلکه اداره را به همین نام بهعنوان اداره معاضدت ایجاد کرده است .
در کجای این مملکت بابت یک تصادف منجر به فوت وکیل میگیرند و اگر وکیل بگیرند بابت کار نکرده یک
ماشین کرهای گران قیمت هدیه میدهند؟ تجربه بنده در این سالهای وکالت ثابت کرده ثروتمندان فقیرتر از فقرا
در پرداخت حقالوکاله هستند .
نقد پنجم :باز هم تکرار مکررات در به تصویر کشیدن چهره یک وکیل با این عنوان که وکیل خوب وکیلی است
وکیل سوگند یاد کرده همکاران عزیز من این است؟ آیا ما سالها
که دالیل را فراهم کند شاهد جور کند! آیا شأن ِ
اینگونه وکالت کردهایم؟ چرا دادگاه محملی است که وکیل با فریب در محضر عدالت باید کار خود را پیش ببرد
ن است که در این سریال
مگر محکمه و وکیل  2بال عدالت نیستند چرا فقط وکال فریبکار معرفی میشوند؟ جالب ای 
همه طهارت علمی و شغلی دارند و در نهایت پدر موکل هم از وسوسه شیطان بهخدا پناه میبرد و این وکیل است
که اصرار دارد به فریبکاری و ظاهرسازی!

چهره احتمالی بوگاتی شیرون سوپراسپرت
با پیشرانه  8لیتری  ،W16ارائه  1500اسب بخار قدرت و حداکثر
سرعت محدودشده روی  420کیلومتر در ساعت ،در حال حاضر تصور
ساخت نسخهای قویتر از بوگاتی شیرون بسیار سخت است؛ اما طی
چندین سال آینده احتمال ساخت نسخه قدرتمندتر سوپراسپرت از
شیرون وجود دارد .به همین دلیل از هماکنون طراحان و گرافیستهای
حرفهای خودرو دست بکار شده و رندری از چهره احتمالی بوگاتی
شیرون سوپراسپرت ارائه کردهاند .شیرون  SSکه جایگزین ویرون SS
خواهد شد ،میتواند در ظاهر تفاوتهایی را با شیرون استاندارد داشته
باشد که شامل سپر جلوی بازطراحیشده ،رکابهای بزرگتر ،کاپوت
آئرودینامیکتر و بال عقب غولپیکر میشود.
ویرون سوپراسپرت  1200اسب بخار قدرت داشت که حدود 200

نقد ششم :موضوع بسیار مضحک در ترجیح دادن پروند معاضدتی و وکالت تسخیری با یک شیر یا خط از سوی
همکاران من! این قسمت را مطمئنم حتی دوست عزیز کارشناس حقوقی هم مالحظه و رویت نکردهاند و اال این
شوخی کودکانه را به هیج وجه جدی نمیگرفتند و اجازه تطبیق روندی این چنین غیرحقوقی را نمیدادند .
نقد هفتم :در کجای این عالم خاکی پرونده وکالت تسخیری قتل مهمتر از پرونده تصرف عدوانی و مربوط به
مالکیت میشود؟ و جان یک انسان این گونه ملعبه یک دیالوگ قرار میگیرد؟ هر کارشناس حقوقی واقف به موضوع
است که هم طبق قانون وکالت و هم طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری چنین
موضوعی القا موضوع خطرناک و مخالف قانونی به جامعه نیست در صورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه
دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد ،الزم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا
سایر قوانین الزامی باشد ،حاضر شود و به دادگاههای دیگر الیحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توكیل ،وكیل
دیگری معرفی کنند.
 این شرایط در مقام بیان حالتی است كه وكیل بهعلت كثرت مشغله چند جلسه رسیدگی كه باید در آنهاشركت کنند همزمان شده است  .در چنین حالتی اولویت با جلسات رسیدگی كیفری است و میتواند در جلسه
دعوای كیفری شركت و برای دیگر جلسات الیحه تقدیم کند  - .راه دیگری كه این شرایط پیشنهاد میكند آن
است كه در صورت داشتن حق توكیل ،وكیل برای حضور در جلسات دیگر وكالیی را انتخاب و معرفی کند .حال
چگونه یک پرونده ساده حقوقی ترجیح بر پرونده تسخیری قتل دارد.
یادمان باشد مردم وکیل را با سریال ما باور میکنند و اگر در سریال القا کنیم که وکیل ارجحیت و اولویتش
مباحث مالی است ،راه را به بیراهه رفتیم و رویه اسالف خود را نادیده گرفتهایم .
نقد هفتم :متاسفانه در این سالها رسانهها سریال و فیلمها بهدلیل جذابیت رفاه و لوکسگرایی که البته من
شخصا با آن مخالف نیستم پرداخته اما باید دید که نشان دادن جریان ثروت در فضای علمی حقوقی آن هم برای
وکالی جوان انتظارات نهادهای حکومتی چون اداره مالیاتی وکال را به اشتباه باال میبرد ،به نحوی که بیش از حد
متمول نشان دادن وکال در آینده برای جوانان وکیل در ادارههای مالیات ابطال تمبر دادگستری سالیانه میشود
یک معضل چرا باید همکاران من تاوان فروش و یا جذب حداکثری بیننده را در مراجع اداری کشور بپردازند حال
اینکه بسیاری از وکال حتی در تمدید پروانه خود با مشکل مواجه هستند؟
نقد هشتم :این که نشان دادن تمول دروغین بیش از حد وکال در رسانهها فیلمها وسریالها آنها را حتی
در زندگی شخصی با مشکل مواجه کرده است ،گویی که حتی در روزمرهترین افعال و رفتار خود باید هزینه
تصویرسازی غلط را چند برابر از جیب خود بپردازند با نشان دادن این تصاویر دیگر کسی مشکالت روزمره وکال
را باور نکرده و حتی پس از اطالع از آنها باتوجه به چهرهسازی از وکال اطالعات را دروغ و غیرواقعی میپندارند.
*وکیل پایه یک دادگستری

اسب بخار بیشتر از نسخه استاندارد ویرون بود بنابراین اگر افزایش
شیرون سوپراسپرت را مشابه ویرون سوپراسپرت در نظر بگیریم،
این هایپرکار رؤیایی احتماالً  1700اسب بخار قدرت خواهد داشت
که حتی ممکن است بیشتر از این هم باشد؛ اما در مورد قیمت و
تعداد تولید شیرون  SSنیز باید گفت که این خودرو بهاحتمالزیاد
حدود  4میلیون دالر قیمت خواهد داشت درحالیکه نسخه پایه
شیرون هماکنون  2.73میلیون دالر قیمت دارد .همچنین از شیرون
سوپراسپرت حداکثر  30دستگاه ساخته خواهد شد آنهم صرفاً جهت
رسیدن به حد نصاب برای رکورد جهانی گینس بهعنوان یک خودروی
تولیدی.
منبع :پدال ()pedal.ir

کشف دم دایناسور  100میلیون ساله درسنگکهربا
یک محقق دانشگاه علوم زمینشناسی در پکن پس از خرید یک
سنگ کهربا در بازاری در میانمار دریافت که دم پَردار دایناسور در یک
سنگ صد میلیون ساله حفظ شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از بی.بی.سی ،این کشف خارقالعاده کمک
میکند تا زوایایی در فهم زیستشناسی این موجودات منقرضشده
پیدا شود که بیش از  ۱۶۰میلیون سال پیش زمین را در تصرف
خود داشتند .این سنگ کهربای  100میلیون ساله برای استفاده در
جواهرسازی صیقل داده شده بود و فروشنده آن فکر میکرد که جسم
داخل آن بقایای یک گیاه است .پس از بررسی دقیقتر ،محققان متوجه
شدند که جسم داخل سنگ کهربا متعلق به یک دایناسور پردار است

تازههایعلمی

که به اندازه یک گنجشک بوده است.
طبق مطالعات این دانشمندان ،شکل قرار گرفتن پرها بر روی دم و
همچنین بلندی و انعطاف آن نشان میدهد که این دم یک دایناسور
است و نه یک پرنده قدیمی که  100میلیون سال پیش میزیسته
است .به گفته محققان ،نشانههایی وجود دارد که این دایناسور وقتی در
صمغ درخت گیر افتاده ،هنوز زنده بوده است.
«پل بارت» از موزه تاریخ طبیعی لندن اظهار کرد :پیش از این هم در
سنگ کهربا پر پیدا شده است ،اما نکته جدیدی که این کشف را مهم
میکند ،کمک به مشاهده طرز قرار گرفتن سهبعدی پر در یک دایناسور
دوران مزوزوئیک است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی(یک مرحله ای)
شماره  95/52الی 95/59

نوبت اول

 -4تاریخ وزمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 95/10/11در محل دفتر

دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
موضوع مناقصه

برآورد مبلغ اولیه به
ریال

مبلغ ضمانت
نامه شرکت در
مناقصه به ریال

مدت
زمان
اجرای
پروژه

رشته
مورد
نیاز

5.506.224.090

300.000.000

8ماه

5آب

310.000.000

8ماه

5آب

8ماه

5آب
5آب

ردیف

شماره
مناقصه

1

95.52

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر دهدشت

2

95.53

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر دوگنبدان

6.137.762.454

3

95.54

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر دوگنبدان

6.519.097.480

330.000.000

4

95.55

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر دوگنبدان

6.156.824.726

310.000.000

8ماه

5

95.56

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر دوگنبدان

6.511.546.340

330.000.000

8ماه

5آب

6

95.57

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر دوگنبدان

7.787.697.510

400.000.000

8ماه

5آب

7

95.58

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر یاسوج

5.890.915.268

300.000.000

8ماه

5آب

8

95.59

اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر یاسوج

6.622.413.964

340.000.000

8ماه

5آب

(پروژه)

ماشین بازی
ش

مهلت دریافت اسناد از طرف پیمانکاران :از روز یک شنبه مورخ95/9/21لغایت روزپنج شنبه

امور قراردادها
 -5محل تامین اعتبار :از محل اعتبارات عمرانی اوراق مشارکت ویا اسناد خزانه اسالمی و...
به تشخیص کارفرما
 -6نحوه خرید اسناد:شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد با واریز مبلغ
 2.000.000ریال به حساب شماره 0102578757000نزد بانک صادرات به نام درآمدشرکت
آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد تحویل فیش واریزی جهت دریافت اسناد
اقدامنمایند.
بدیهی است فیش واریزی باید در فرم قانونی ذکر شده واریز گردیده باشد ،لذا چنانچه
فیش تحویلی جهت خرید اسناد به تاریخ قبل یا بعد از زمان ذکر شده فوق باشد این شرکت
هیچگونه تعهدی در قبال ارائه اسناد نخواهد داشت.
 -7مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه شمسی
 -8هزینه انتشار دو نوبت آگهی به عهده برنده گان مناقصه می باشد.
 -9شرکت کنندگان می بایست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زیر اقدام نماید:

مورخ 95/9/25
 -1محل دریافت اسناد:یاسوج -انتهای بلوار  45متری ارم شرکت آب وفاضالب شهری
استان کهگیلویه وبویراحمد دفتر امور قراردادها

-1پاکت الف:حاوی ضمانتنامه -2پاکت ب:حاوی اسناد فنی شرکت -3پاکت ج:حاوی
پیشنهاد قیمت وآنالیز مربوطه -پاکتهای سه گانه فوق می بایست بصورت مجزا الک ومهرشده

 -2مهلت تحویل پیشنهادها از طرف پیمانکار:از روز یکشنبه مورخ  95/9/28لغایت روز چهار
شنبه مورخ95/ 10/8

وهرسه پاکت در لفاف مناسب الک ومهر شده به دبیرخانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد.
متن این آگهی در سایت شرکت آب وفاضالب به آدرس  www.abfa-kb.irوسایت ملی

 -3محل تحویل اسناد:یاسوج-انتهای بلوار45متری ارم شرکت آب وفاضالب شهری استان
کهگیلویه وبویراحمد واحد دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان

مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.irوسایت سازمان بازرسی درج گردیده است.جهت
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  074-33343507تماس حاصل فرمائید.

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه وبویراحمد دفتر امور قراردادها

