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الریجان؛ گردشگری در گرمخانه

کجا چطور بریم؟

در سـفر به الریجان، در طول جاده 
از رسـتوران ها  انبوهـی  بـا  هـراز 
مواجه می شـوید کـه البته کیفیت 
غذای همـه آنها خوب نیسـت اما 
کمابیش می توانید مطمئن باشـید 
که بـا خوردن غذای آنها مسـموم 

نمی شوید. به دلیل کثرت تردد در این ...

در 70 کیلومتری تهران، در جاده آمل، 
مجموعـه آبگرم های الریجـان قرار 
دارد. این آبگرم ها که اکثرا گوگردی 
هسـتند بـرای درمـان بیماری های 
مفصل، پوست، استخوان و رماتیسم 
مفید هستند. این مجموعه چندین 

حمام آبگرم دارد، از جمله آبگرم ...

کجا چی  بخوریم؟

کجا چی ببینیم؟
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عملی��ات اکتش��اف معدن در داخ��ل و حریم غار  »جهنم« ت��ا اطالع ثانوی 
متوقف شد. 

به گزارش ایسنا، غار یا چاه  »جهنم« در 195 کیلومتری شهرستان طبس، 
85 کیلومتری عشق آباد، واقع در کوهستان یخاب و در نزدیکی روستای  »تپه 
طاق« واقع ش��ده است که دی ماه س��ال 93 اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
استان خراسان جنوبی برای حفاظت از آن، ضوابط محکمی را تعیین و هرگونه 
اقدامی را که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تا شعاع یک کیلومتری دهنه 

این غار رخ دهد ممنوع اعالم کرد. 
اما پس از آن، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان جنوبی در نامه ای 
اج��ازه  قانونی به معدن کاران برای اکتش��اف و حفاری »منگن��ز« از معدنی در 
نزدیکی چاه  »جهنم« را داد. این نامه به اس��تناد موافقت کارگروه غارشناسی 

استان برای صدور پروانه اکتشاف صادر شد. 
کارگروه غارشناس��ی موافقت خود را با فعالیت معدنی در حوالی جهنم صادر 
کرد، چون نماینده  اداره میراث فرهنگی و گردش��گری خراسان جنوبی با توجه 
به بازدیدی که نماینده این اداره از محدوده  غار داشت، اعالم کرد هیچ گونه آثار 

تاریخی در منطقه مشاهده نشده است. 
ام��ا اعتراضات مردم محلی نس��بت به اکتش��افات و بهره ب��رداری معدن در 
نزدیکی غار جهنم با توجه به تجربه  ابتر گذش��ته در برخی اکتش��افات معادن 
و ب��ه دنبال آن تخریب آثار طبیعی و همچنی��ن پی گیری های دهیار تپه طاق 
باعث شد هفته گذشته مدیران اداره های صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست 
و میراث فرهنگی و گردش��گری طبس و بخشدار دستگردان در منطقه گردهم 
آیند و به توقف عملیات اکتش��اف معدن در حوالی غار جهنم تا مشخص شدن 

ماهیت این غار، رأی دهند. 
رس��ول بهبهانی  مدیر میراث فرهنگی و گردشگری طبس در این باره به ایسنا 
می گوی��د: وضعیت غار جهنم بالتکلیف بود و ح��رف و حدیث های زیادی بین 
دستگاه های محیط زیس��ت، منابع طبیعی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و 
گردشگری در این باره وجود داشت، برای همین قرار شد فعال عملیات اکتشاف 

معدن متوقف شود تا غارشناسان تکلیف جهنم را مشخص کنند. 
او که خودش تا به حال داخل این غار چاهی نش��ده اس��ت، به اس��تناد نظر 

کارشناسان دیگری که می گوید منطقه را از نزدیک ارزیابی کرده اند، غار جهنم 
را اث��ری تاریخی نمی دان��د و در ادامه بیان می کند: درب��اره تاریخی یا طبیعی 
ب��ودن این اثر باید صبر کنیم غارشناس��ان به داخل غ��ار بروند و نظر قطعی را 

اعالم کنند. 
بهبهانی درب��اره  اینکه چگونه وقتی داخل غ��ار نرفته اند حکم برای تاریخی 
نب��ودن این غار ص��ادر می کنند و کارگروه غارشناس��ی نیز به اس��تناد آن، به 
اکتش��اف معدن در حوالی این غار رأی می دهد، اظهار می کند: وقتی کارگروه 
غارشناسی استان، نظر میراث فرهنگی و گردشگری را درباره  غار جهنم خواست 
باستان شناس��ی از مرکز اس��تان برای ارزیابی منطقه آمد و ما به اس��تناد نظر 
کارشناس��ی او، به کارگروه اعالم کردیم این غار اثر تاریخی نیس��ت، اما یک اثر 

طبیعی محسوب می شود. 
این اظهارات درحالی بیان می شود که محمدرضا ایلخانی، دهیار تپه طاق که 
غار جهنم در محدوده  آن قرار دارد، به ایسنا می گوید: تاکنون ندیده ام شخصی 
از میراث فرهنگ��ی پایش را به داخ��ل غار بگذارد، هیچ مدرک قابل تأییدی نیز 
در این باره به ما ارائه نکرده اند، چون اگر این مدرک را داشتند تا به حال نشان 

داده بودند. 
ب��ه گفته  بهبهانی، عملیات اکتش��اف معدن تا اطالع ثانوی متوقف ش��ده تا 
گروهی از غارشناسان به منطقه اعزام شوند و قرار است تا آن زمان هیچ اتفاقی 

رخ ندهد و بهره بردار معدن نیز کارش را متوقف کند تا دستگاه ذی ربط، گروه 
غارشناسی را دعوت کند. 

مدیر میراث فرهنگی و گردش��گری طبس در پاس��خ به این پرس��ش که این 
اداره چه زمانی از گروه غارشناس��ی ب��رای ارزیابی غار دعوت می کند می گوید: 
اگر این کار در وظایف ما باش��د که به اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری 
خراسان جنوبی اعالم می کنیم و پیگیر هم هستیم. اگر استان قبول کند حتما 
غارشناس��ان را دعوت می کنیم، چون حضور گروه غارشناس در منطقه، حدود 

5میلیون تومان هزینه برمی دارد. 
وی همچنین درباره حفظ حریم این غار که طبق ضوابط ابالغ شده در دی ماه 
س��ال 93 به کارگروه غارشناس��ی خراسان جنوبی، یک کیلومتر در نظر گرفته 
ش��ده بود، اظهار می کند: این حریم برای یک اثر تاریخی تعیین ش��ده و فعال 

معلوم نیست جهنم غاری تاریخی باشد یا طبیعی. 
بهبانی در پاسخ به این پرسش که اگر این غار طبیعی اعالم شود چه برنامه ای 
برای حفاظت از آن وجود دارد یا چه طرح گردش��گری برای آن اجرا می ش��ود 
تا خواسته  جامعه محلی نیز تأمین شود می گوید: فعال در قبال این اثر طبیعی 
مسئولیتی نداریم تا تکلیف آن را غارشناسان مشخص کنند. برای اجرای برنامه  
گردشگری نیز این اثر تازه معرفی شده است و باید منتظر تعیین تکلیف باشیم. 
تردی��د مدیر میراث فرهنگی و گردش��گری خراس��ان جنوب��ی برای پذیرش 
مسئولیت حفاظت از این اثر طبیعی درحالی بیان شد که طبق ماده 60 فصل 
سوم و ماده 16 فصل پنجم آیین نامه شماره 3876717792 مورخ 29. 1. 89 
مصوب هیأت وزیران، مس��ؤولیت حفاظت و نگهداری غارهای خارج از مناطق 
چهارگان��ه و همچنین پیگیری موارد حقوقی مربوط به آنها به عهده س��ازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری است. 
اگرچه فعال با توقف عملیات اکتشاف »منگنز« در حوالی غار جهنم موافقت 
شده، اما مدیر میراث فرهنگی و گردشگری طبس از اقدامات در حال انجام برای 
ص��دور مجوز بهره برداری از ماده دوم  )مرم��ر( موجود در غار جهنم خبر داده 
و این احتمال می رود در صورت تعجیل نکردن غارشناسان برای تعیین تکلیف 
این اثر طبیعی، تخریب دیگری به خاطر بهره برداری یک معدن، در انتظار آثار 

طبیعی طبس باشد. 

دست درازی به  »جهنم« فعال متوقف شد
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در تقویم زندگی ما ایرانی ها فصل س��فر عمدتا به 6 ماه اول 
سال محدود می شود اما سفر در فصل های سرد سال هم لطف 
خودش را دارد. اگر برای ش��ما مسافرت فقط به معنی شمال، 
دریا، جنگل و برنامه های تکراری نیست، می توانید گشت های 

یک روزه با هدف های جدید را امتحان کنید. 
یک��ی از بهتری��ن انتخاب های پی��ش روی تان، اس��تفاده از 
آبگرم های طبیعی است که در سراسر کشورمان وجود دارند و 
هرچند ناشناخته و مهجورند اما عالوه بر تفریح خواص درمانی 

هم دارند. 

چطور برویم
مسیر آبگرم 

تع��داد زی��ادی از آبگرم ه��ای ای��ران در مکان های��ی قرار 
گرفته اند که امکان دسترس��ی به آنها تقریبا آس��ان اس��ت. 
در ای��ن می��ان مجموع��ه آبگرم های الریج��ان در فاصله دو 
س��اعت رانندگی از تهران به آمل یکی از سهل الوصول ترین 
این مقاصد برای مس��افرانی است که از تهران یا استان های 

شمالی عازم الریجان می شوند. 
در کیلومتر 70 جاده تهران- آمل، در س��مت چپ تابلوی 
ش��هرک صنعتی الریجان و دانش��گاه پیام نور واحد رینه را 

مشاهده خواهید کرد. 
قبل از جاده فرعی که به رینه می رس��د، رستوران ساالری 

را در سمت چپ جاده می بینید. 
وقتی وارد جاده فرعی ش��دید، بعد از طی مسیری تقریبا 
کوتاه به دو روستای رینه و نیاک می رسید، حدود 20 دقیقه 
به مس��یر ادامه دهید، دقت داش��ته باش��ید که این مس��یر 
باریک، کوهس��تانی و کمی خطرناک اس��ت، روستای آبگرم 

در انتهای این مسیر واقع است. 

الریجان؛ گردشگری در گرمخانه



4www.forsatnet.irسفر و گردشگری

در 70 کیلومت��ری ته��ران، در ج��اده آم��ل، مجموعه 
آبگرم ه��ای الریجان ق��رار دارد. این آبگرم ه��ا که اکثرا 
گوگردی هستند برای درمان بیماری های مفصل، پوست، 

استخوان و رماتیسم مفید هستند. 
این مجموعه چندین حمام آبگرم دارد، از جمله آبگرم 
رین در روس��تای رینه، آمولو که آب آن آشامیدنی است 
و برای بیماری های پوس��تی و گوارشی مفید است و آب 
آه��ن یا آب فرنگی که باالی روس��تای آب اس��ک، بین 
بیدس��تان و ازارو واقع است و به درمان بیماری کم خونی 

و بیماری های پوستی کمک می کند. 
آبگرم روستای آب اسک دارای ترکیبات اسیدکربنیک 
دوس��ود اس��ت که برای درم��ان بیماری های پوس��تی، 
گوارش��ی، اس��تخوان و همین ط��ور زخم ه��ای قدیمی 

موثراست. 
آبگرم ه��ای این منطقه همگی از دل دامنه های دماوند 

می جوشند. 
در روس��تای آبگرم، جز یک آبگرم که عمومی اس��ت، 
بقیه به ش��کل خصوصی و سوئیت هستند و با پرداختن 

مبلغی به عنوان کرایه در اختیار مسافران قرار می گیرد. 
این مجموعه ها در دو سانس 10 صبح تا 6 بعد از ظهر یا 

6 بعد از ظهر تا 10 صبح اجاره داده می شوند. 
برای ماندن در روستا می توانید یک اتاق از افراد محلی 
روس��تا کرایه و در آن اطراق کنید و سر فرصت به محل 

حمام ها رفته و از آن استفاده کنید. 
اما راه دیگری هم وجود دارد، در محل حمام ها عمدتا 
اتاق ه��ای خالی ب��دون امکانات هم کرای��ه می دهند که 
مس��افران می توانند وسایل ش��ان را در آنها قرار داده و از 

حوضچه ها استفاده کنند. 
کرایه این اتاق ها بس��یار پایین اس��ت و از امکانات در 
آنها خبری نیست، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه 

ندارند و امکانات گرمایی شان هم مطلوب نیست. 

اگر اولویت تان سفر اقتصادی است این اتاق ها انتخاب 
خوبی هستند اما اگر کمبود امکانات بهداشتی می تواند به 
قیمت خراب شدن مسافرت تان تمام شود به شما توصیه 
می کنیم در هتل آپارتمان یا هتل هایی که در محل وجود 
دارند، س��وییت ی��ا اتاقی کرایه کنی��د و از حوضچه های 

آبگرم که در آنها وجود دارند استفاده کنید. 
از آنجا که آب این حوضچه ها خیلی خیلی داغ هستند 
بهتر اس��ت یکی دو س��اعت قبل از رس��یدن به روستا از 
مس��ئوالن محل اقامت تان خواه��ش کنید حوضچه ها را 
برای تان پر کنند که زمانی که به روس��تا می رسید دمای 

آب برای استفاده مناسب شده باشد. 
حداکث��ر زمانی که می توانی��د در حوضچه های آبگرم 
بمانید بیش��تر از نیم ساعت نیس��ت پس نه خیلی عجله 

کنید و نه اصراری به بیشتر ماندن داشته باشید. 
ممکن اس��ت گوگرد موجود درآب باعث نفس تنگی، 
س��رگیجه، س��رفه یا س��ردرد ش��ود، با آگاهی به چنین 
عوارضی سعی کنید آنها را تحمل کنید تا از فواید آبگرم 

بهره ببرید. 
پیش��نهاد می کنیم در ساعات اولیه بعد از ظهر از تهران 
به س��مت الریجان حرکت کنید و حوضچ��ه ای را برای 
س��انس ش��ب کرایه کنید تا بتوانید پیش از اس��تفاده از 
آبگرم محیط زیبای روستا و منظره فوق العاده قله دماوند 

را هم ببینید. 
بهتر اس��ت صبح زود بیدار ش��وید و بعد از پیاده روی 
در اط��راف روس��تاها و محیط کوهس��تانی آن، صبحانه 
محلی مفصلی بخورید و اگر مایلید یک بار دیگر از آبگرم 
استفاده کنید. ساعت تحویل کلید اتاق حوضچه ها ساعت 
10 است، پس بهتر است که با برنامه ریزی دقیق از تمام 
وقت تان به خوبی اس��تفاده کنید. ی��ک صبحانه عالی در 
محیط کوهستانی روستا شامل نان محلی و کره و عسل 

تازه همراه با نیمرو و مخلفات است. 

محل های گردشگری  الریجان 
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کجا چی ببینیم؟
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چی بخریم
سوغات آبگرم الریجان

س��وغات آبگرم الریجان، س��پری کردن یک روز 
خوش در دل طبیعت زیبای کوهس��تان و استفاده 

از خواص چشمه های آبگرم منطقه است. 
اما عس��ل این منطقه، عس��ل مرغوبی اس��ت و 
اگر در فصل مناس��بی به این روستا سفر می کنید 
می توانی��د میوه های تازه یا گردو هم همراه خود به 

شهرتان ببرید. 

چی بخوریم
امتداد سفره مازندران

در س��فر ب��ه الریجان، در ط��ول جاده ه��راز با 
انبوه��ی از رس��توران ها مواجه می ش��وید که البته 
کیفیت غذای همه آنها خوب نیس��ت اما کمابیش 
می توانید مطمئن باش��ید که با خوردن غذای آنها 
مس��موم نمی ش��وید. به دلیل کثرت تردد در این 
محور غذاهای عرضه ش��ده در رس��توران ها عمدتا 

سالم است. 
اگر اهل صبحانه مفصل هس��تید، بهتر اس��ت در 
چایخانه ها و رس��توران های محل��ی بین راه توقف 

کرده و صبحانه عالی کوهستانی میل کنید. 
در طول جاده رس��توران های زیادی هستند که 
غذاهای با کیفیت و خوش��مزه ارائ��ه می کنند که 

قیمت آنها هم متفاوت است. 
پیش��نهاد ما به ش��ما این اس��ت ک��ه در یکی از 
همین رس��توران ها قزل آالی تازه که معموال صید 
روز اس��ت میل کنی��د. اگر میانه خوش��ی با ماهی 
ندارید خورش��ت ناردونی انتخابی عالی است، این 

خورشت با مرغ شکم پر و رب انار تهیه می شود. 

سوغات و غذاهای همدان
چهارشنبه 11 شهریور 1394ضمیمه شمــاره 311

 کجا چی بخریم؟
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قیمت )تومان(مقصدمبداعنوان
18,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع اول(
20,500تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع دوم(
26,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع دوم(
35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمدانهمدان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع دوم(
26,500اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمدانهمدان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمدانهمدان-کرج )نوع دوم(
19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع دوم(
36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع دوم(

10,000زنجانهمدانهمدان-زنجان)نوع اول(
9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع دوم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع دوم(
46,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع سوم(

16,500رشتهمدانهمدان-رشت)نوع اول(
28,500رشتهمدانهمدان-رشت)نوع دوم(

قیمت نوزاد قیمت خردسال قیمت بزرگسال مقصدمبدا
139,70072,3500بندرعباسآبادان
119,40000تهرانآبادان
96,20050,6000شیرازآبادان
193,70099,3500مشهدآبادان
97,30000تهراناردبیل
164,00084,5000مشهداردبیل
111,00058,0000تهرانارومیه
195,80000مشهدارومیه
95,10000آباداناصفهان
97,30051,1500اهوازاصفهان
137,50000بندرعباساصفهان
95,10000بندرماهشهراصفهان
96,20050,6000بوشهراصفهان
129,10000تبریزاصفهان
95,10050,05014,010تهراناصفهان
96,20050,60014,120جماصفهان
146,00075,5000زاهداناصفهان
97,30051,1500شیرازاصفهان
129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز
96,20050,6000شیرازاهواز
130,10067,55017,510عسلویهاهواز
183,10094,0500مشهداهواز
136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آبادانبندر عباس
137,50071,2500اصفهانبندر عباس
141,80073,40018,680اهوازبندر عباس
221,300113,1500تبریزبندر عباس
178,90091,9500تهرانبندر عباس
93,00049,0000چابهاربندر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا
575,000پردیسمشهدتهران
308,000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران
186,000درجه 2 اتوبوسیمشهدتهران
6437,500تخته لوکس مهتابمشهدتهران
209,000معمولی صندلیمشهدتهران
276,500کوپه ای مبله سفیرمشهدتهران
236,500اتوبوسی درجه یک سفیرمشهدتهران
198,000اتوبوسیمشهدتهران
429,000درجه یک مارالمشهدتهران
500,000لوکس 4 نفری نگینمشهدتهران
500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهدتهران
550,000سبزمشهدتهران
550,000سیمرغمشهدتهران
407,000شش تخته کویرمشهدتهران
590,000غزال بنیادمشهدتهران
721,000غزال بنیاد *)V.I.P(مشهدتهران
640,000نورمشهدتهران
590,000غزال وانیاریلمشهدتهران
62,000دو اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صندلیازناتهران
79,500دو اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صندلیاسالمشهرتهران
245,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلیدتهران
165,000اتوبوسی تهویه داراندیمشکتهران
6298,500تخته لوکس مهتاباندیمشکتهران
405,500پلور سبزاندیمشکتهران
169,000دو اتوبوسیاهوازتهران

قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پروازقیمت بلیط اتوبوس

برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت انواع بلیت ها به سایت www.forsatnet.ir مراجعه کنید

ضمیمه شمــاره 311 چهارشنبه 11 شهریور 1394
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14

تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

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

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

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

6

Wed. 2 SEP 2015 - 1436 چهارشنبه -11 شهریور 1394 - 18 ذی القعده
 سـال دوم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 311

w w w . f o r s a t n e t . i r

حقوق و تجارت

4

8

معـاون حقوقی رئیس جمهـوری گفت: 
هرچقدر مردم با مسـائل حقوقی آشنا 
شـوند بـار دسـتگاه قضایـی کاهـش 

می یابد. به گزارش ایرنا، الهام امین زاده در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز بیان کرد: بیشتر 
تخلفـات به این دلیل اسـت کـه مـردم نمی دانند چگونه 

قرارداد ببندند و از مشاوران ...

بـا گذشـت بیـش از 30 سـال، مـوارد 
نقض، ایرادات و مشـكالت قانون حاکم 
بـر تفكیـك آپارتمان هـا بـه عینه در 

عمل ظاهر شـد و سـازمان ثبت نیز تالش خود را برای 
استفاده از روح و مفهوم قوانین و آیین نامه های ناظر بر آن 
به کار برد، به طوری که در حال حاضر تفكیك مجتمع های 
آپارتمانـی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالكان 
و خریداران بدون اشـكال و موانع جدی صورت می گیرد و 
در واقع اقدام در مورد تفكیك اعیان مطلوبیت یافته است 

و صورت مجلس تفكیكی...

  وضع پارکینگ مشاعی
در یک مجموعه ساختمانی

آشنایی مردم با مسائل حقوقی 
پرونده های دستگاه قضایی را 

کاهش می دهد

6

 مختصری در تعریف
و توضیح بیمه
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مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح:

ارائه مشاوره حقوقی به بیش از 60 هزار 
نفر توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

 آشنایی مردم با مسائل حقوقی پرونده های
دستگاه قضایی را کاهش می دهد

مدی��رکل دفتر ریاس��ت و روابط عمومی 
س��ازمان قضای��ی نیروهای مس��لح گفت: 
اتخاذ تدابیر الزم جهت دس��تیابی سریع و 
آس��ان مردم به حقوق خود و بهره مندی از 
حقوق ش��هروندی در مراجع قضایی یکی 
از سیاس��ت های کلی قضایی مصوب مقام 
معظم رهبری است که در برنامه پنج ساله 

قوه قضاییه نیز به آن توجه شده است. 
به گزارش ایس��نا، س��یداحمد موس��وی 
قضایی  س��ازمان  فعالیت ه��ای  مجموع��ه 
نیروهای مس��لح در جه��ت رعایت حقوق 
ش��هروندی م��ردم را در چن��د فعالی��ت 
ش��اخص مانند دیدارهای مردمی رؤس��ای 
سازمان های قضایی و دادستان های نظامی، 
ارش��اد و معاضدت قضایی و پاسخگویی به 
ش��کایات مراجعین خالصه ک��رد و افزود: 
تسهیل در برقراری ارتباط مردم با سازمان 
قضای��ی نیروهای مس��لح ب��رای پیگیری 
مسائل، مش��کالت و ش��کایات، از سالیان 
گذش��ته در قال��ب مالقات مردمی ش��کل  

گرفته است. 
وی از رس��یدگی به مس��ائل و مشکالت 
63 هزار نفر در دیدارهای مردمی رؤس��ای 
سازمان های قضایی و دادستان های نظامی 
خب��ر داد و گف��ت: در اکثر س��ازمان های 
قضای��ی روز خاصی در هفت��ه، به این مهم 
اختصاص داده  ش��ده و در سازمان قضایی 

نیروهای مس��لح مرکز نیز از طریق مراجعه 
حضوری و سامانه تلفن گویا، وقت مالقات 
با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به 
مردم داده می ش��ود و یک روز در هفته به 

این امر اختصاص دارد. 
مدی��رکل دفتر ریاس��ت و روابط عمومی 
از  مس��لح  نیروه��ای  قضای��ی  س��ازمان 
مهم تری��ن عوامل ب��روز نارضایتی در آحاد 
مراجعه کنن��دگان ب��ه دس��تگاه قضایی را 
ناآشنایی با روند رسیدگی و پیگیری حقوق 
خود برش��مرد و افزود: تش��کیل واحدهای 
ارش��اد و معاض��دت قضای��ی در س��ازمان 
قضایی نیروهای مس��لح ع��الوه بر تأثیر در 
روند کاه��ش اطاله دادرس��ی مؤثر بوده و 
در طرح دعاوی ب��رای هدایت مراجعان به 
کانال های درس��ت قانونی نقش به س��زایی 

داشته است. 
موس��وی اف��زود: واحده��ای مش��اوره و 
معاضدت قضایی س��ازمان قضایی نیروهای 
مسلح در س��ال 1393 به 63 هزار و 109 
نفر به میزان 9285 ساعت مشاوره حقوقی 
و قضای��ی ارائ��ه داده اند که ی��ک رکورد از 

زمان آغاز فعالیت این دفاتر است. 
وی ادامه داد: افزایش 42 درصدی تعداد 
مراجعین و 88 درصدی میزان مشاوره در 
مقایس��ه با س��ال 1392 حکای��ت از وقوع 

اتفاقات مثبتی در این حوزه دارد. 

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: هرچقدر مردم با مس��ائل 
حقوقی آشنا شوند بار دستگاه قضایی کاهش می یابد. 

ب��ه گزارش ایرنا، الهام امی��ن زاده در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در خوزس��تان و امام جمعه اهواز بیان کرد: بیشتر تخلفات به این 
دلیل است که مردم نمی دانند چگونه قرارداد ببندند و از مشاوران 

حقوق و وکال استفاده نمی شود. 
وی ادام��ه داد: باید کاری کرد که وکال ب��ا نرخ ارزان و در حد 

توان در اختیار مردم قرار گیرند. 
معاون حقوقی رئیس جمهوری از تش��کیل س��تاد ویژه ای برای 
خوزستان در زمینه مس��ائل حقوقی و قضایی در تعامل با صدا و 
س��یما و دادگستری اشاره کرد و افزود: در این ستاد با اختصاص 
ش��ماره ای ویژه، عده ای حقوقدان دلسوز مس��تقر خواهند شد تا 

راهنمایی های اولیه را برای مردم انجام دهند. 
وی همچنی��ن با اش��اره به وجود دانش آموخته های بس��یار در 
رش��ته حقوق در اس��تان بر ضرورت به کارگیری این افراد در رفع 
مس��ائل حقوقی تأکید کرد. امین زاده به تشکیل نخستین شورای 
هماهنگی حقوقی دس��تگاههای اجرایی کش��ور در دی ماه سال 
92 در خوزس��تان اش��اره و اظهار کرد: کاهش 28 درصدی آمار 
س��رقت ها در خوزس��تان، نتیجه اشتغال و رش��د اقتصادی بوده 
اس��ت و این خبر خوبی برای اس��تان های دیگر اس��ت که با الگو 
قرار دادن خوزس��تان اگر سطح اش��تغال در آنجا باال برود جرائم 
و تخلفات نیز کاهش می یابد. وی با اش��اره به مسائل حقوقی در 
خوزس��تان از آمادگی اعزام کمیته مستند سازی معاونت حقوقی 
رئیس جمه��وری به این اس��تان خب��ر داد و گف��ت: برخی موارد 
حقوقی از جمل��ه در زمینه اراضی دولت��ی و منابع دولتی گاهی 
مورد سوء اس��تفاده قرار می گیرند که می توان اینها را برای دولت 

مستند سازی کرد و در اختیار یک دستگاه قرار داد. 

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه پاس��خگویی دولت 
باعث می ش��ود که نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود، 
افزود: خوزس��تان مورد توجه رئیس جمهوری و هیأت دولت بوده 

و مسائل آب و کشاورزی این استان در کابینه مطرح می شود. 
امی��ن زاده اظهار کرد: ب��ا توجه به نقش خوزس��تان در تأمین 
امنیت غذایی و کشاورزی، همه باید به این استان کمک کنیم. 

نماین��ده ولی فقی��ه در خوزس��تان و امام جمعه اه��واز نیز بر 
ضرورت آش��نایی مردم اس��تان با حقوق اولیه دادرسی و ساختار 

دستگاه قضایی و دادگستری در این استان تأکید کرد. 
آیت اهلل س��یدمحمد علی موس��وی جزایری اظهار کرد: با این 
آش��نایی دست دالالن، واس��طه گران و افراد شیادی که به دلیل 
نا آشنایی مردم با مس��ائل حقوقی از آنان سوء استفاده می کنند، 
قطع می ش��ود. وی با اش��اره به مشکل آش��نایی نداشتن بیشتر 
مردم خوزس��تان به ویژه مردم کم سواد و بی سواد به زبان فارسی 
و نداش��تن آگاهی از مس��ائل حقوقی و قضایی افزود: خوزس��تان 
طبیعت عش��ایری دارد و عده زیادی از مردم در روستاها زندگی 
می کنند که با طیف عش��ایری و س��نتی، با بس��یاری از مس��ائل 
آش��نایی ندارند و این اقتضا می کند که معلومات حقوقی نداشته 
باش��ند. آیت اهلل جزای��ری تأکید کرد: مس��ائل حقوقی تخصصی 
هس��تند به گونه ای که بس��یاری از افراد با سواد هم با آن آشنایی 
ندارند. وی تصریح کرد: گزارش های بس��یاری از سوء استفاده های 
حقوقی و قضایی توس��ط افراد ش��یاد از مردم دریافت ش��ده که 

آموزش های حقوقی در این زمینه بسیار الزم است. 
نماینده ولی فقیه در خوزس��تان همچنین خطاب به رس��انه ها 
گفت: افراد شیادی که از مردم سوء استفاده می کنند نه در داخل 
دس��تگاههای قضایی که در بیرون از چرخ��ه اداری بوده و دالل 

هستند. 
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مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر داد 

تشکیل کمیته نظارت بر زندانیان در مرخصی

مدیرکل بازرسی سازمان زندان های کشور: 

زندانبانی مسئولیتی سنگین و خطیر است

یک وکیل دادگستری عنوان کرد

قوانین برخورد با 
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع زمین خواری کهنه  شده اند

جرم قوه قضاییه گفت: کمیته نظارت بر زندانیان در مرخصی متش��کل 
از معاونت پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان زندان ها و ناجا 

تشکیل خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایرنا، مجید اکبرپور با بی��ان آنکه هدفمند کردن اعطای 
مرخصی به زندانیان واجد الشرایط در قوه قضاییه برای کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها مورد توجه اس��ت، خاطرنشان کرد: برخی از زندانیان 
با سوءاس��تفاده از مدت مرخصی داده شده به آنها، به اعمال بزهکارانه 

اقدام می کنند. 
وی با اش��اره به اینکه ب��ه دنبال راهکارهایی ب��رای کاهش احتمال 
ارت��کاب جرم از س��وی زندانیان در مدت مرخصی از زندان هس��تیم، 
اف��زود: برای تح��ت نظارت ق��رار دادن زندانیان در م��دت مرخصی با 
همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان زندان ها 

و ناجا کمیته ای تشکیل شده تا به راهکارهای مشترکی برسیم که این 
زندانیان در ایام مرخصی مرتکب جرم نشوند. 

مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع 
ج��رم قوه قضاییه، گفت: باید پیش از ارائه فرصت مرخصی به زندانیان 
ش��رایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنان بررس��ی و البته باید به این نکته 
هم توجه داش��ت که اعطای مرخصی ب��ه زندانیان گاه می تواند مانع از 

هم پاشیدن کیان خانواده شود. 
اکبرپ��ور اعط��ای مرخصی به زندانیان را اب��زاری برای جلب رضایت 
ش��کات دانس��ت و گفت: متأس��فانه در برخی موارد زندانیان در مدت 
زم��ان مرخصی خود، اقدام به جرائم دیگ��ری می کنند و بر جرم خود 
می افزایند. معاون پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضاییه گفت: در این 
کمیته سامانه ای طراحی و راه اندازی خواهد شد تا بر عملکرد زندانیان 

در ایام مرخصی نظارت شود. 

مدیرکل ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و بازرسی سازمان 
زندان های کشور با اشاره به سختی شغل و مسئولیت زندانبانی گفت: 

ایجاد زمینه اصالح و تربیت زندانیان خدمتی مقدس است. 
به گزارش ایسنا، اسماعیل نوروزی در بازدید از زندان های کرمانشاه 
اظهار کرد: کمک به زندانی برای اصالح رفتار، تغییر نگرش و بازگشت 
س��عادتمندانه به اجتماع یکی از وظایف خطیر مس��ئوالن و کارکنان 

بخش های مختلف زندان هاست. 
این مقام مسئول در سازمان زندان های کشور گفت: شغل زندانبانی 
مس��ئولیتی س��نگین و خطیر اس��ت که هر کس��ی قادر به انجام آن 

نیست. 

وی در ادام��ه با تأکید بر اهمی��ت فرآیندهای فرهنگی و تربیتی در 
زندان ها، این رویکرد مه��م را عامل مؤثری بر حفظ امنیت اجتماعی 
و پیش��گیری از وقوع جرم دانست و تالش مضاعف در راستای ایجاد 

زمینه اصالح و تربیت زندانیان را خدمتی مقدس توصیف کرد. 
نماینده ویژه رئیس سازمان زندان های کشور در ادامه از نزدیک به 
دی��دار و گفت وگوی چهره به چهره با زندانی��ان پرداخت و با آگاهی 
از رون��د انج��ام برنامه های حوزه ه��ای مختلف، اس��تفاده مطلوب از 
برنامه ه��ای زندان به ویژه حضور فع��ال در کالس های حرفه آموزی و 
یادگیری مهارت های ش��غلی توام با توجه به مبانی و آموزه های دینی 

را مورد تأکید قرار داد. 

یک وکیل دادگستری گفت: قانون اخص و تأثیرگذاری در برخورد با 
زمین خواران نداریم و سودجویان به راحتی از این موضوع سوءاستفاده 

می کنند. 
جعف��ر اجالل��ی در گفت وگ��و با ایس��نادر م��ورد قانون برخ��ورد با 
زمین خواری اظهار کرد: متأس��فانه قانون اخص و پش��یمان کننده ای 
ب��رای برخورد با متخلف��ان و زمین خواران نداریم و افراد س��ودجو از 
این فرصت اس��تفاده کرده و به راحتی اراض��ی ملی و منابع طبیعی را 

تصرف می کنند. 
وی با بیان اینکه زمین خواران چنان گس��تاخ ش��ده اند که تصرفاًت 
غیرقانونی به کوه خواری هم رس��یده اس��ت، اف��زود: قوانین برخورد با 
زمین خواری و تصرف اراضی ملی کهنه  شده اند. برای مثال آیا جریمه 

20 هزار تومانی برای یک زمین خوار کافی است؟ 
اجاللی ادامه داد: زمین خواری به ش��دت جامع��ه را تحت تأثیر قرار 
داده و اث��رات جی��ران ناپذی��ری روی محیط زیس��ت دارد. برخورد و 
جلوگیری از زمین خ��واری و کوه خواری نیازمند قوانین به روز و قاطع 
اس��ت و نباید تصویب قانون در ای��ن زمینه در راهروهای مجلس گیر 
کند، بلکه س��ریع تصویب و به مرحله اجرا گذاش��ته شود تا قضات با 

دست بازتری بتوانند برخورد کنند. 
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه گاهی اوقات در زمین خواری 
مجری��ان و کارکنان برخی ادارات مربوطه کم کاری یا از وظیفه قانونی 
خود قصور می کنند، خاطرنش��ان کرد: در رأس اداراتی که در راستای 
مب��ارزه با پدیده زمین خواری درگیر هس��تند باید اف��رادی توانمند و 

نترس قرار گیرد تا بتوان بدون اغماض برخورد کرد. 
وی با تأکید بر اینکه باید به دغدغه مقام معظم رهبری در راس��تای 
مب��ارزه با زمین خواری به معنای واقعی جامه  عمل پوش��انده ش��ود، 
تصریح کرد: ضروری است مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای 
تصویب س��ریع قوانین جدید برای برخ��ورد با زمین خواران وارد عمل 

شود. 
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با گذش��ت بیش از 30 س��ال، موارد نقض، ایرادات و 
مشکالت قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان ها به عینه در 
عمل ظاهر ش��د و سازمان ثبت نیز تالش خود را برای 
اس��تفاده از روح و مفهوم قوانی��ن و آیین نامه های ناظر 
ب��ر آن به کار برد، به طوری که در حال حاضر تفکیک 
مجتمع های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه 
حقوق مالکان و خریداران بدون اش��کال و موانع جدی 
صورت می گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان 
مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت 
جوانب قانون تنظیم می ش��ود. اما مطلبی که تا س��ال 
1371 اکثرا مورد ایراد و اش��کال و ش��کایت خریداران 
قطعات آپارتمان قرار می گرفت، وضع پارکینگ مشاعی 
در یک مجموعه س��اختمانی ب��ود. انجام تفکیک اعیان 
با ارائه گواهی پایان س��اختمان شهرداری به اداره ثبت 
اس��ت. تا سال 1371 و مدتی بعد از آن در گواهی های 
پایان ساختمان قسمت هایی که به منظور پارکینگ در 
مجموعه وجود داش��ت، به صورت مش��اع بوده مثال در 
صورت مجلس تفکیکی نوش��ته می شد: »در طبقه زیر 
زمین 180 متر مربع مح��ل پارکینگ یا طبقه همکف 
120 متر مربع محل پارکینگ ها«، این قید هیچ توجهی 
به تع��داد آپارتمان ه��ای مجموع��ه و گنجایش تعداد 
اتومبی��ل در متراژهای فوق نداش��ت و ادارات ثبت نیز 
به تبعیت از گواهی پایان ساختمان، همین مساحت ها 
را در قسمت های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل 
پارکین��گ منظور می داش��تند. در س��اختمان هایی که 
محل پارکینگ مش��اعی به تعداد واحدهای آپارتمانی 
باش��د اقدام ب��ه این صورت، ایرادی نداش��ته و در آتیه 
نیز مش��کلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثرا مس��احت 
منظور ش��ده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه 
اتومبیل های مالکان آپارتمان ها کافی نبوده و یک یا دو 
واحد یا تعداد بیش��تری از مالکان آپارتمان ها از داشتن 

پارکینگ محروم می مانند یا بعضا مالک اولیه در موقع 
تنظیم س��ند انتقال آپارتمان، خریدار را از حق داشتن 
پارکین��گ منع نموده و محوط��ه پارکینگ را به یک یا 
دو واح��د آپارتمانی تبدیل نموده و از خریداران تضییع 
حق می گردید و از طرفی با قید محوطه پارکینگ ها در 
قس��مت مش��اعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی 
دارد کافی برای اس��تفاده عده ای، خری��داران در مقام 
اعت��راض برآمده و با توجه به م��اده 3 آیین نامه قانون 
تمل��ک آپارتمان ها که مقرر می دارد: »قس��مت هایی از 
س��اختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم 
مورد استفاده تمام شرکا می باشد قسمت های مشترک 
محس��وب می گردد نمی ت��وان حق انحص��اری بر آنها 
قائل ش��د«، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را خالف 
می دانس��تند. بعد از اعتراضات و ش��کایات زیاد مردم، 
واحده��ای ثبت��ی به قی��د ظرفیت پارکینگ مش��اعی 
در ص��ورت مجلس تفکیکی به منظور اس��تفاده تعداد 
مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتا در آن ذکر می شد 
چند واح��د از قطعات م��ورد تفکیک فاق��د پارکینگ 
هستند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده 
و چن��د مالک آپارتمان را از حق اس��تفاده از پارکینگ 
مش��اعی محروم می داش��ت تا این که بخشنامه شماره 
5/35097 م��ورخ 71/12/25 اداره کل ثب��ت اس��تان 
تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آیین نامه اجرایی که 
پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده، پارکینگ را مفروز 
ک��رده و ش��هرداری نیز در گواهی پایان س��اختمان به 
تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می کند. با این 
ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخش��نامه 
اقدام ش��ده اند تعداد پارکینگ ها در قس��مت مفروزات 
با مس��احت و حدود و ش��ماره قطعه تعیین می شوند و 
به هن��گام انتقال با توجه به ص��ورت مجلس، پارکینگ 
متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقا 

در س��ند قید می نمایند. در این روش چون پارکینگ ها 
جزو مفروزات )آپارتمان های( س��اختمان هستند جای 
اعتراض برای کس��انی که پارکینگ نداشته باشند باقی 

نمی گذارد. 
خری��دار با توجه به س��ند عادی ک��ه در آن برای او 
پارکینگ منظور ش��ده بود به مال��ک اعتراض می کند 
و مال��ک )فروش��نده( قادر ب��ه تامی��ن پارکینگ برای 
خریدار نیس��ت. چه باید کرد؟ ای��ن مقوله ارتباطی به 
حقوق مالکان آپارتمان ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی 
ک��رده که باید از عه��ده آن برآید یا ب��ه نحو مقتضی، 
خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته 
شده اس��ت، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی 

مرتکب شده، مجازات شود. 
چهار-  مالک س��اختمان، آپارتمان ها را می سازد و به 
هنگام ساخت، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را 
طی س��ند عادی )قولنامه ی��ا مبایعه نامه( به خریداران 
واگ��ذار می کند. ول��ی مالک از مفاد پروانه س��اختمان 
تخل��ف و بعض��ی از پارکینگ ها را به واح��د آپارتمانی 

تبدیل می کند. 
به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می شود که او 
از مفاد پروانه س��اختمان تخلف کرده است و در نتیجه 
به اس��تناد تبصره 5 ماده 100 قانون ش��هرداری )3( با 
پرداخت جریمه تخلف س��اختمانی را برطرف می کند. 
پس از واگذاری آپارتمان ها ب��ه خریداران، آنها متوجه 
می شوند که قبال طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها 
پارکینگ منظور ش��ده بوده اس��ت لکن به ترتیبی که 
در ب��اال گفتیم مالک س��اختمان پارکینگ های متعلقه 
را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده اس��ت، چه 

باید کرد؟ 
این موضوع فروض مختلفی می تواند داشته باشد: 

1-   طی اسناد عادی واگذاری )قولنامه یا مبایعه نامه( 

صریحا ذکر ش��ده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته 
ش��ده اس��ت. در این صورت چون خری��دار آپارتمان را 

بدون پارکینگ خریده لذا قانونا حق اعتراض ندارد. 
2-  در اس��ناد ع��ادی واگ��ذاری مس��ئله پارکین��گ 
مسکوت مانده است. نه تصریح شده به این که آپارتمان 
خریداری ش��ده دارای پارکینگ است و نه قید شده به 
این که فاقد پارکینگ است. به نظر می رسد با توجه به 
پروانه س��اختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی حق 
اس��ت و می تواند قل��ع و قمع آپارتمانی ک��ه در محل 
پارکینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا کند. 
3- مال��ک بع��د از اخذ پای��ان س��اختمان و صورت 
مجل��س تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا 
چندواحد آپارتمانی تبدی��ل می کند و پس از پرداخت 
جریم��ه طبق تبص��ره 5 ماده 100 قانون ش��هرداری، 
آپارتمان ها را رسما به خریداران واگذار می کند. در این 
صورت چون این حق، قبال طبق پروانه ساختمان برای 
هر واحد به عنوان پارکینگ ش��ناخته ش��ده بود، اقدام 
مالک عم��ل غیر قانونی تلق��ی و قابل اع��اده به حالت 
پیش��ین اس��ت. به عبارت دیگر خری��داران که مالکان 
آپارتمان ها هستند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و 
قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه 
تقاض��ا می کنند و چون تخلف مالک س��اختمان محرز 
 اس��ت، لذا دادگاه علی االصول حکم ب��ر قلع و قمع بنا 

خواهد داد. 
پی نوشت ها 

1-  نگاه کنید به: حل مشکالت ثبتی، علی رستمی بوکانی، 
انتشارات ققنوس، چاپ اول 1378 ص 39 تا 42 

2-  ماده 100 قانون ش��هرداری )مص��وب 1345/11/27(: 
»مالکی��ن اراض��ی و امالک واق��ع در محدوده ش��هر یا حریم 
آن بای��د قب��ل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و ش��روع 

ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. 

 وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی
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تعیین س��رمایه بیمه ش��ده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه های اشیا، 
اهمیت زیادی دارد. چه نه تنها مبلغ بیمه ش��ده اس��اس تعیین حق بیمه 
ق��رار می گی��رد بلکه حدود تعهد بیمه گر را مش��خص می کند و در میزان 
خس��ارت به نح��و بارزی موث��ر خواهد ب��ود. منطق حکم می کن��د و نفع 
بیمه گذار نیز ایجاب می کند که س��رمایه بیمه ش��ده ک��ه در میزان تعهد 
طرفی��ن قرارداد، یعنی بیمه گر و بیمه گذار تا این حد اثر می گذارد مطابق 
با قیمت واقعی و حقیقی مورد بیمه باش��د، اما متاس��فانه در عمل همواره 
مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمه گذاران 
از روی تعمد یا اش��تباه س��رمایه بیمه ش��ده را بیش��تر یا کمتر از قیمت 
واقعی آن اعالم می کنند. در زیر تاثیر مبلغ بیمه شده در میزان غرامت در 
 صورتی که مس��اوی، بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی مورد بیمه باشد شرح 

داده می شود. 

 تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه
وقتی مبلغ بیمه ش��ده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبیق کند هیچ گونه 
مس��ئله ای مطرح نمی ش��ود. بیمه گر تمامی خسارت وارده به بیمه گذار را 
با توجه به ش��رایط و اس��تثنائات مندرج در بیمه نامه جبران می کند. این 
مورد از هر حیث منطبق با فلس��فه اصل جبران خسارت است. بیمه گذار 
از روی کمال حسن نیت قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین 
خسارت او هم، خواه خسارت کلی یا جزئی باشد، به طور کامل باید جبران 
ش��ود. اس��اس تعیین خسارت هم این اس��ت که قیمت مال بیمه شده در 
لحظ��ه قبل از وقوع خس��ارت مالک ق��رار می گیرد. اگر مبل��غ با قیمت 
واقعی مورد بیمه مس��اوی باش��د، بیمه گر ارزش باقیمانده را نیز بی درنگ 
بع��د از وق��وع حادث��ه تعیین می کند و تف��اوت این دو مبل��غ را به عنوان 
خس��ارت ب��ه بیمه گذار می پ��ردازد، مگ��ر اینکه ترتیب جبران خس��ارت 
 به ص��ورت تعمیر یا تعویض در مدتی باش��د که منطقا زودتر از آن ممکن 

نیست.
 م��اده 19 قان��ون بیمه در این خصوص اش��عار می دارد که مس��ئولیت 
بیمه گر عبارت اس��ت از تفاوت قیمت مال بیمه شده بالفاصله قبل از وقوع 
حادثه با قیمت باقیمانده آن که بالفاصله بعد از حادثه خس��ارت حاصله به 

پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض برای بیمه گر 
در س��ند بیمه پیش بینی ش��ده باش��د. در این صورت بیمه گر ملزم است 
موض��وع بیم��ه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی  ش��ود تعمیر کرده یا 

عوض آن را تهیه و تحویل کند... 
پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی در صورتی که 
بیمه نامه س��اکت باشد، بیمه گذار حق ندارد به جای پول نقد ادعای تعمیر 
یا عوض بکند و بیمه گر هم نمی تواند به صورتی دیگر غیر  از تصفیه نقدی 

در مقام جبران خسارت برآید. 

 باالتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه
مصداق واقعی اصل غرامت است بنابر اینکه بیمه گذار متقلبانه و با قصد 
سوء اس��تفاده از بیمه قیمت بیمه شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه 
تعیین کرده باش��د یا برعکس، در افزایش مبلغ بیمه شده سوء نیتی در کار 

نباشد فرق می کند. 

 افزایش قیمت با قصد تقلب 
تکلیف این مورد به موجب ماده 11 قانون بیمه تعیین ش��ده است. ماده 
مذکور اش��عار می دارد که چنانچه بیمه گ��ذار یا نماینده او به قصد تقلب، 
مالی را اضافه بر قیمت عادالنه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد 

باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست. 
 بدین ترتیب مالحظه می ش��ود که قانون گ��ذار برای جلوگیری از اضافه 
بیمه کردن��ی که مبتنی بر س��وءنیت بیمه گذار باش��د، دو ضمانت اجراِی 
ش��دید در نظر گرفته اس��ت؛ یکی، بطالن عقد بیم��ه و دیگری غیرقابل 
اس��تردادبودن حق بیمه. یعنی در حقیقت ضمانت اجرای مذکور در ماده 
11 ب��ه مراتب از ضمان��ت اجرایی که در حقوق عمومی مورد نظر اس��ت 
شدیدتر اس��ت. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم به بطالن است 
همه آثار آن هم از تاریخ ش��روع زایل می شود و حال آنکه در اینجا عالوه 
بر بطالن، حق بیمه پرداختی هم غیرقابل اس��ترداد دانس��ته شده است. 
مالک مقایسه مبلغ بیمه ش��ده با قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، 
ارزش در زمان انعقاد قراردادن است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه. 

 افزایش قیمت بدون قصد تقلب 
در ای��ن مورد با توجه به اینکه هدف جبران خس��ارت واقعی بیمه گذار 
است و بیمه نباید منبع و وس��یله برای استفاده بیمه گذار باشد، خسارت 
به صورتی جبران می شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت 
تفاوت محسوس��ی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نش��ود و بیمه گذار نتواند 
از طریق خس��ارت بر دارای��ی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خس��ارت بر 
مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران می شود و نه سرمایه بیمه شده. این 
حکم در مورد خس��ارت های کلی و جزئی یکس��ان جاری است زیرا لطمه 
و بی تعادلی که در دارایی بیمه گذار در نتیجه وقوع خس��ارت پدیدارشده، 
معادل خس��ارت است و به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد. برای مثال، اگر 
غیرمنقولی که ارزش واقعی و عادله آن 100 میلیون ریال اس��ت به مبلغ 
150 میلیون ریال در مقابل خطر آتش س��وزی بیمه  ش��ده باشد، با وقوع 
آتش سوزی به  فرض اینکه تمامی ساختمان منهدم شود حداکثر خسارتی 
ک��ه به بیمه گ��ذار وارد م��ی آورد 100 میلیون ریال یعن��ی معادل ارزش 
 واقعی س��اختمان است و نه 150 میلیون ریال که بر هیچ مبنایی استوار 

نیست. 
به  همین س��بب، حداکثر تعهد بیمه گر در این مثال قیمت واقعی مورد 
بیمه یعنی 100 میلیون ریال اس��ت، این بیم��ه برای بیمه گذار به صورت 
منبع اس��تفاده در خواهد آمد و بی دلیل بر دارایی او افزوده خواهد ش��د. 
ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمه گر به جای 
اینکه حق بیمه را براس��اس ارزش واقعی محاس��به کند، اساس محاسبه 
حق بیمه را ارزش اعالم ش��ده قرار داده اس��ت و در نتیجه، مبلغی بیش 
از ح��ق بیمه واقعی از بیمه گذار وصول کرده اس��ت. این ایراد به دو دلیل 

وارد نیست: 
 اوال، ممکن است در خالل صدور بیمه نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعی 
م��ورد بیمه تقلیل یافته باش��د که چون بیمه گر ه��م تعهدی جز جبران 
خسارت واقعی ندارد الجرم فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه ارزشی 

را که بیمه گذار برای شیء مورد بیمه قایل بوده است. 
ثانیا، این ضمانت اجرا موجب می شود که بیمه گذار در اعالم ارزش مورد 

بیمه بیشتر دقت کند.

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی
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سیدمحمد نبی
بیمه متعارف در ایران با تاس��یس شرکت س��هامی بیمه ایران در 1314 استقرار 
یافت و با صدور نخس��تین بیمه نامه آتش سوزی کار خود را آغاز کرد. پیش از تاریخ 
مذکور دو موسس��ه روس��ی معروف به »نادژوا« و »کافکازمر کوری« برای نخستین 
بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند. پس از ش��روع فعالیت ش��رکت بیمه ایران، 
ش��رکت های بیمه خارجی و ش��رکت های غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستان ها 
فعالیت های بیمه گری را آغاز کردند. پس از پیروزی انقالب اس��المی به موجب ماده 
یک قانون ملی شدن شرکت های بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقالب به منظور 
حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در کشور و گماردن بیمه به خدمت 
مردم، از تاریخ مذکور تمام موسسات بیمه کشور، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع 

مشروط، ملی اعالم شد. 
در بیمه نامه نکات زیر باید درج شود: 

ال��ف: تاریخ انعقاد قرارداد. ب: نام بیمه گر و نام بیمه گذار. ج: موضوع بیمه. د: حق 
بیمه. ه: میزان تعهدی که بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد می کند. 

و: حادثه یا خطری که بیمه به آن جهت انعقاد یافته است. ز: شروع و خاتمه بیمه. 
ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانس��ته اس��ت که یک یا چند نفر در 
مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بکنند و این تعهد مورد قبول آنها باشد. در 
بیمه نیز یک یا چند بیمه گر تعهد می کنند در صورتی که حادثه یا اتفاقی واقع شود 
خسارت را جبران و در مقابل نیز وجهی دریافت کنند. به این ترتیب چنانچه بیمه 
را جزو یکی از معامالت بدانیم تمام شرایط الزم برای طرفین معامالت و قراردادها، 
برای بیمه گر و بیمه گذار نیز الزم الرعایه است. چون گفتیم که بیمه عقد است بنابراین 

رعایت شرایط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است. 
اقسام بیمه

1- بیمه از جهتی به بیمه اشیا و بیمه اشخاص تقسیم می شود. 
1-1 - بیمه اشیا که شامل بیمه کاالهای بازرگانی و ساختمان ها، مشتمل بر محل 
کار و سکونت، وسایط نقلیه دریایی هوایی و زمینی، بیمه های مهندسی و کارخانجات 
و مصنوعات و محصوالت کش��اورزی از نظر حوادث و س��وانح و آتش سوزی و غرق و 

زلزله و حوادث دیگر می شود. 
2-1 - بیمه متافع: بیمه هر نوع امتیاز مش��خص یا حقوق و مطالبات یک شرکت 

است. 

3-1 - بیمه اشخاص: ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضای بدن است.
2- بیمه به اقساط ثابت: نوعی از بیمه است که در آن بیمه گذار اقساط معینی به 
بیمه گر می دهد تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید، خواه 
مبلغی که از بابت خسارت پرداخت می شود بیش از اقساطی باشد که تا زمان وقوع 

حادثه، از بیمه گذار دریافت شده است و خواه کمتر از آن باشد. 
3- بیمه تعاونی: در این قسم از بیمه، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث 
معین اموال شان را بیمه کنند و ساالنه مبلغی به بیمه گر می دهند و بیمه گر نیز در 
مقابل دریافت وجه اش��تراک یا اقس��اط ساالنه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد 

بیمه یعنی به مال یک یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران می کند. 
4- بیمه عمر: عقدی است که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت 
حق بیمه پس از مرگ بیمه گذار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در 
بیمه نامه یا به ورثه او بدهد. این بیمه به نفع شخص ثالث است. ماده 23 قانون بیمه 
در خصوص بیمه عمر یا نقص و شکس��تن اعضای بدن، اشاره دارد به اینکه باید در 
ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گذار نیز شرط است. 

در صورت عدم اهلیت بیمه گذار رضایت ولی یا قیم وی الزم است. 
5- بیمه مس��ئولیت: بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود هرگاه 
بیمه گذار در عقد معین به س��بب تخطی از تعهد خود ملزم به پرداخت خس��ارتی 
به نفع متعهدله آن عقد شود، بیمه گر آن خسارت را بپردازد. این بیمه اثر شرط عدم 
مس��ئولیت را دارد. بیمه مس��ئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی به خود 
گرفته است )اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است(. قانون بیمه اجباری مسئولیت 
مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از اول فروردین 
سال 1348 به موقع اجرا گذارده شده که شامل 14 ماده و سه تبصره است. )آیین نامه 

اجرایی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و به تصویب رسیده است.(
ماده 4 قانون فوق مواردی را که از شمول بیمه موضوع قانون استثنا شده ذکر کرده 

است. موارد مزبور عبارتند از: 
- خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و زلزله.

- خسارات وارده به محموالت وسایل نقلیه مورد بیمه. 
- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو. 

- خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه 
رانندگی

� خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم 
- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتند مگر اینکه توافقی 

بین بیمه گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد. 
6- بیمه اتکایی: بیمه اتکایی عبارت است از عملی که به وسیله آن بیمه گر به منظور 
هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده، قسمتی از تعهدات خود را )تعهدات سنگین( 
به ش��رکت بیمه دیگری واگ��ذار می کند. با این روش در حقیق��ت قدرت پرداخت 
خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکت های بیمه 
و افزایش توان آنهاست. شرکت بیمه اصلی را شرکت واگذارنده و شرکت بیمه ای که 
واگ��ذاری را می پذیرد بیمه گر اتکای��ی می نامند. بیمه اتکایی به دو نوع بیمه اتکایی 

اجباری و بیمه اتکایی اختیاری تقسیم می شود. 
1-6- بیمه اتکایی اجباری، وقتی بیمه اتکایی، اجباری اس��ت که طرفین قرارداد 
به واگذاری و قبول آن مکلف باشند. در قرارداد بیمه اتکایی شرکت واگذارنده تعهد 
می کند که قس��متی از خطرهای بیمه شده را در رش��ته معینی از بیمه و در زمان 
معینی که مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتکایی مقرر، در صورت 
بروز حادثه و خس��ارت به تناسب س��هم خود در پرداخت خسارت بپردازد. سه نوع 
قرارداد معروف در قس��مت بیمه اتکایی اجباری متداول است که عبارتند از: قرارداد 

مازاد، قرارداد مختلط، قرارداد مشارکت.
2-6 - بیمه اتکایی اختیاری، زمانی قرارداد بیمه اتکایی اختیاری محسوب می شود 
که طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند. در صورتی که یکی از طرفین 
قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرارداد بیمه برای یک طرف اجباری و 
برای طرف دیگر اختیاری است. معموال در اکثر موارد بیمه گر اتکایی، اجبار به قبول 
دارد و بیمه گر اصلی در واگذاری به بیمه گر اتکایی مخیر است. تعهد بیمه گر اتکایی به 
یکی از دو صورت: بیمه اتکایی مازاد خسارت با غرامت و بیمه اتکایی سرمایه با مبلغ 
بیمه ش��ده اس��ت. در بیمه اتکایی مازاد خسارت با غرامت، بیمه گر اتکایی در مقابل 
حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد می شود تا در صورت ورود خسارت، چنانچه 
خسارت وارده از میزان معینی که بیمه گر اصلی خود به عهده گرفته است تجاوز کند، 
مازاد آن را پرداخت کند. در بیمه اتکایی سرمایه با مبلغ بیمه شده، بیمه گر اتکایی 
در مقابل دریافت حق بیمه اتکایی خود، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد می کند 
و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت )که مستقیما به وسیله 

بیمه گر اصلی پرداخت می شود( شرکت می کند. 

مختصری در تعریف و توضیح بیمه
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در حقوق مدنی ش��رکت به اجتم��اع حقوق مالکین 
متعدد در ش��یء واحد به نحوه اش��اعه اطالق می شود 
)م��اده 571 قانون مدنی( . آیا ش��رکت در حقوق مدنی 
Civil partnership و ش��رکت در حق��وق تجارت 
زی��ر چتر ماهیت واحد ق��رار می گیرند یا اختصاصات و 
تغای��ر عمده آنها م��ا را از انتزاع ماهی��ت واحد برحذر 
م��ی دارد؟ بعض��ی از حقوق دان��ان در تعریف ش��رکت 
گفته ان��د: »اجتم��اع حقوق دو یا چند مالک اس��ت در 
اموال معین خویش بین خودش��ان«.]1[ ایشان تعریف 
مذکور را ش��امل ش��رکت تج��اری و مدن��ی می دانند. 
ش��مول این تعریف در ش��رکت های تجارتی و مدنی به 
ظاهر صحیح اس��ت، اما اطالقی که بعضی از موضوعات 
تعری��ف دارد، مواردی را داخ��ل در ماهیت می گرداند 
که تناس��بی با عنوان شرکت ندارد، به اصطالح تعریف 
مانع اغیار نیس��ت . همچنین تعریف فوق قادر به تصویر 
کشیدن ش��رکت های تجارتی در ذهن نیست . هرچند 
ش��رکت تجاری بدوا از اجتماع اموال دو یا چند شریک 
ایجاد می ش��ود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی 
برای ش��رکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده 
و دارای��ی ش��رکت را تش��کیل می دهد . پ��س در واقع 
تعریف مذکور ش��امل ش��رکت های تجاری نیست . این 
حقوقدانان در جای دیگر س��ه عنص��ر را به عنوان قدر 
مش��ترک شرکت تجاری و مدنی عنوان کرده اند؛ بدین 
ش��رح: اول( تعاون دو یا چند نفر در سرمایه گذاری به 

قصد استرباح . 
دوم( ازاله حق اختصاص هر شریک از حصه خود . 

س��وم( ازاله اختصاص برای تاسیس و شکل دادن به 
سرمایه ش��رکت است برای اس��ترباح . او فصل شرکت 
تجاری از مدنی را تقارن این س��ه عنصر با ش��خصیت 

حقوق��ی می دان��د و در غیر این صورت، ش��رکت مدنی 
عن��وان ش��رکت تضامنی حکمی خواهد داش��ت )ماده 

220 ق.ت(
ایشان در جایی دیگر شرکت تجاری را چنین تعریف 
می کنند: »سازمانی است قائم به شخص حقوقی مولود 
از عقد تش��ریفاتی ش��رکت که به موجب آن عقد دو یا 
چند ش��خص هر یک حصه ای به ص��ورت نقد یا جنس 
یا عمل به ش��خص حقوقی برای سرمایه گذاری تملیک 
می کنن��د به منظور اقدام او به اعمال تجاری و س��هیم 
ش��دن در سود و زیان ناش��ی از آن اعمال . بنابر تعریف 
م��اده 1832 قانون مدنی فرانس��ه: »ش��رکت، عقدی 
اس��ت که به موجب آن دو ی��ا چند نفر توافق می کنند 
چیزی را به منظور تقس��یم منافع احتمالی در شرکت 
بگذارند« . شرکت تجاری در قانون تجارت ایران و سایر 
قوانین مرتبط تعریف نش��ده است و قانون گذار به ذکر 
مصادی��ق آن در ماده 20 این قانون اکتفا کرده اس��ت . 
برای یافتن تعریف ش��رکت تجاری، باید قدر مش��ترک 

میان این مصادیق را بیان کنیم.
در تعریف آن گفته اند: »ش��رکت تجاری عبارتست از 
س��ازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در 
آن، هر یک س��همی به صورت نقد یا جنس یا کار خود 
در بی��ن می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری کرده 
و منافع و زیان های حاصل را بین خود تقس��یم کنند« 
بعض��ی دیگر بعد از بررس��ی قوانین مختلف، ش��رکت 
تج��اری را چنین تعری��ف کرده اند: »ش��رکت، عهدی 
اس��ت که به وس��یله آن دو یا چند نفر توافق می کنند 
آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا 
مورد تجارت قرار دهند« ایش��ان تعریف خود را شامل 

سه عنصر می داند: 

1( آورده مشترک 
2( تقسیم منافع احتمالی 

3( اراده تش��کیل ش��رکت . این تعریف با همه دقتی 
ک��ه در آن ص��ورت گرفته اس��ت نمی توان��د مرزهای 
ماهیت ش��رکت تجاری را به خوبی ترسیم کند. یکی از 
نقایص تعریف، عدم اشاره به شخصیت حقوقی شرکت 
اس��ت، در حالی ک��ه وجه ممیز ش��رکت های تجاری از 
ش��رکت های مدنی که در ماده 220 ق.ت آمده است، 
وجود شخصیت حقوقی شرکت تجارتی است . از طرفی 
ایش��ان ش��رکت را به عهد تعبیر کرده اند و این ناظر به 
مرحله تشکیل شرکت تجاری است و نه وجود مستقل 

شرکت که مورد بحث ما است.
بعضی دیگر چنین تعریف کرده اند: »شرکت تجاری، 
قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق 
می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها 
تشکیل می ش��ود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای 
انجام مقاصد خاصی تش��کیل می شود، اختصاص دهند 
و در مناف��ع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری 
س��رمایه سهیم ش��وند« . این تعریف نیز از بیان ماهیت 

شرکت تجارتی عاجز است، زیرا؛ 
1( در این تعریف جنس ش��رکت تج��اری را قرارداد 
عنوان کرده درحالی که قرارداد جزء سبب ایجاد شرکت 

است که ارتباطی به ماهیت آن ندارد.
2(  در حقوق ایران و اکثر کشورها برای تشکیل شرکت 
حداقل باید توافق دو اراده وجود داش��ته باشد درحالی که 
ایش��ان از توافق ی��ک یا چند نفر صحبت کرده اس��ت و 
صحی��ح بود توافق دو یا چند نفر را عنوان می کردند )چه 

یک شخص نمی تواند با خود توافق کند.(
3(  جمع آوری س��رمایه برای تشکیل شرکت تجاری 

مقدم بر تش��کیل شرکت اس��ت و در واقع از مقدمات 
آن می باش��د . بعد از جمع آوری سرمایه با رعایت سایر 
تش��ریفات قانونی، موسسه یا ش��رکت تجاری تشکیل 
می ش��ود، در حالی که از عبارات این تعریف تقدم وجود 

شرکت بر جمع آوری سرمایه استنباط می شود! 
4( ایش��ان در این تعریف به ش��رکت تجاری از زاویه 
روابط میان ش��رکا اشاره کرده اند نه به عنوان شخصیت 
حقوقی مس��تقل و ای��ن باعث می ش��ود تصویر ذهنی 

شرکت به طور نادرست در اذهان حقوقی ایجاد شود.
آنچه در تعاریف مذکور مورد توجه واقع نش��ده اس��ت، 
تفکیک قرارداد شرکت از خود شرکت است؛ چه آثار این 
قرارداد یعنی ش��رکت تجاری موضوع صحبت ما است نه 
خود ق��رارداد . با توجه به جهاتی که بیان ش��د و ایرادات 
تعاریف مذکور، باید شرکت تجاری را چنین تعریف کرد: 
»شخصیت حقوقی که توسط دو یا چند نفر برای کسب 
سود ]در قالب ماده 20 ق.ت[ ایجاد می شود« . شخصیت 
حقوقی بودن جنس ش��رکت های تجاری اس��ت و ایجاد 
جهت کسب سود )فصل(، آن را از موسسات غیرتجاری و 
غیر انتفاعی جدا می کند . ایجاد برای کسب سود را نباید با 
ایجاد به قصد انتفاع خلط کرد و گفت: »مطابق تعریف ما، 
اگر چند نفر موسسه غیرتجاری را برای کسب سود ایجاد 
کنند، ش��رکت تجارتی است، درحالی که چنین نیست« . 
این ایراد وارد نیس��ت، چه آنچه قانونا قابلیت ایجاد جهت 
کسب س��ود را دارد، ش��رکت تجاری است نه موسسات 
غیر انتفاعی . اما موسسات مذکور می توانند به قصد انتفاع 
ایجاد شوند . پس تعریف ما عالوه بر اینکه مانع ورود اغیار 
می شود، ماهیت شرکت تجاری را به خوبی بیان می کند و 
برخالف سایر تعاریف به روابط شرکا با یکدیگر و با شرکت 

و نیز قرارداد شرکت نمی پردازد.

ماهیت شرکت تجارتی
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شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- در پی بازدید 
س��رزده ش��هردار قدس ط��ی روزهای گذش��ته و صدور 
دستورات الزم  جلس��ه بررسی تحول شهرسازی با هدف 
بهبود سیمای شهر و تحقق فرهنگ شهرنشینی  با حضور 
سرپرست منطقه یک شهرداری قدس و مسئوالن منطقه 
برگزار گردید.سرپرست منطقه یک شهرداری قدس در این 
جلس��ه گفت:مشخص ترین جنبه زیبایی شناسی شهری 
س��یمای بصری و منظر آن است.سیما و کالبد شهر،نمود 
قابل رویت محتوای است و در هر وضعیت حالتی پویا برای 

دگرگون��ی دارد و اجرای طرح های ن��و و کارآمد در حوزه 
مدیریت شهری همواره در راستای جلب نظر شهروندان و 
نیل به وضعیت مطلوب زیست شهری از اهداف و برنامه های 
مدیران شهری است.روح اهلل خدایی افزود:رعایت اصول و 
ضواب��ط شهرس��ازی در همه جنبه ها و عرص��ه ها اعم از 
ها،میادین،فضای  فضاهای شهری،معابر،گذرگاه  چیدمان 

س��بز و...امری ضروری است که در گرو آن می توان سیما 
و منظر ش��هری را ارتقاء بخشید.از دیگر مباحث مرتبط با 
سیما و منظر شهری فراهم آوردن آسایش محیطی است 
که برای تحقق آن شناسایی آلودگی های بصری و اقدامات 
کارشناس��ی در زمینه کاهش این آلودگی ها و اغتشاشات 
بصری ضروری به نظر می رسد.وی با اشاره به اولویت های 

منطقه در بخش شهرسازی گفت:تعریض معابر شهری با 
اولویت معابر اصلی از جمله خیابان آزادی حد فاصل میدان 
مصلی تا میدان 9 دی،فعالیت های جدی گروه شناسایی 
و کارگروه شهرسازی و تعیین تکلیف امالکی که شهرداری 
با رعایت طرح عقب نشینی اقدام به صدور مجوز نموده و 
مالکین پس از ساخت اقدام به تخریب ملک و آزاد سازی 
معابر ننموده اند از جمله  اولویت های شهرسازی منطقه 
یک می باشند که می بایست به صورت جدی مورد توجه 

قرار گیرند.

در پی بازدید سرزده شهردار قدس

جلسه بررسی تحول شهرسازی در منطقه یک شهرداری برگزار شد

امـروز-  فرصـت  خبرنـگار  ایـالم- 
ب��ه مناس��بت هفت��ه دول��ت ب��ا حض��ور 
استاندار،معاونین استاندار،فرماندار شهرستان 
دره ش��هر و جمعی از مس��ئوالن و مردم،11 
روستای اس��تان ایالم از توابع شهرستان دره 
ش��هر گاز دار شدند. مهندس روح اهلل نوریان 
مدیر عامل شرکت گاز استان در این مراسم 
گفت: برای گازرس��انی به روستاهای الیاس 
آباد، سرورآباد، جعفرآباد، دلفان آباد، غالم آباد، 
آباد،رش��نو،  بهمن آب��اد، عباس  اس��الم آباد، 

پلنگ آباد، شهید سیکانی بیش از یک میلیارد 
و سیصد و پنجاه میلیون تومان اعتبار هزینه 
ش��ده اس��ت.نوریان افزود: برای گازرس��انی 
به این روس��تاها 22 کیلومتر ش��بکه اجرا و 
426 انش��عاب نصب گردیده است که بیش 
از 700 خانوار از نعمت گاز برخوردارخواهند 
شد. مدیر عامل شرکت گاز استان به آخرین 

وضعیت گازرسانی به شهرستان اشاره نمود و 
گفت : برای گاز رسانی به شهرستان دره شهر 
تاکنون 53 کیلومتر خط انتقال و تغذیه،200 
کیلومتر ش��بکه توزیع اجرا و بیش از5600  
انشعاب نصب گردیده است .نوریان به پروژه 
های در دس��ت اجرای شهرستان اشاره کرد 
و گف��ت : در حال حاض��ر پیمانکاران جهت 

گازرس��انی به ش��هر ماژین و 22 روس��تای 
دیگر این شهرستان مشغول کار هستند ,که 
ب��ا بهره برداری از ای��ن پروژه ها ضریب نفوذ 
برخورداری از گاز طبیعی در بخش شهری به 
100 درصد و در بخش روستایی به 86 درصد 
خواهد رسید.همچنین مدیر عامل شرکت گاز 
استان ایالم طی مراسم دیگری که با حضور 

اس��تاندار،نماینده م��ردم در مجلس،معاون 
عمران��ی اس��تانداری و فرماندار شهرس��تان 
چرداول انجام شد،از آغاز عملیات گازرسانی 
به بخش هیلیالن خب��ر داد و گفت: با توجه 
به مطالعات طراحی،مس��یر یابی و بازاریابی 
انجام گرفته،برای گازرسانی به شهر توحید و 
58 روستای بخش هلیالن 60 کیلومتر خط 
تغذیه،160 کیلومتر شبکه توزیع،یک ایستگاه 
CGS و 7 ایس��تگاه TBS اجرا و بیش از 22 

میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت

روشن شدن مشعل گاز در 11 روستای استان ایالم با حضور استاندار

کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب کامل ترین 
تعمیرات اساسی منطقه عملیاتي چشمه خوش در طول یک ماه با موفقیت پایان یافت.در این عملیات با وجود مشکالت 
و محدودیت های بس��یار از قبیل کمبود متریال و قطعات، مس��ائل ناشی از تحریم ها، گرمای شدید هوا در کنار وجود 
ریزگردها و ... با برنامه ریزی دقیق و بسیج تمامی امکانات عملیاتی، مهندسی، ستادی و ... یکی از کامل ترین تعمیرات 
اساسی این منطقه انجام شد.مهندس ناصري پور مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب با اعالم این خبر گفت: 
فعالیت  های تعمیرات در پنج گروه اصلی تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، برق، ابزاردقیق و کارگاه مرکزی پس از برنامه 
ریزی و انجام هماهنگی بین واحدها انجام شده است.وي افزود: عالوه بر پنج گروه اصلی تعمیرات سایر واحدهایی که 
در این فعالیت ها مشارکت داشتند عبارتند از ادارات مهندسي و عملیاتي بهره  برداری،بازرسی فنی،HSE، خدمات فنی، 
ترابری و ... .مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب با تقدیر از تالش همه واحد هاي عملیاتي چشمه خوش در 
به ثمر رس��یدن این مهم، گفت: عملیات اجرایي تعمیرات اساسي با برنامه ریزي هاي اولیه از اوسط سال گذشته آغاز 
گردید و پس از تعریف و بازنگري شرح فعالیت هاي اجرایي و انجام تشریفات مناقصه، فعالیت هاي اجرایي هر دو پروژه 

تعمیرات اساسي نمک زدایي چشمه خوش و بهره برداري دهلران آغاز و در زمان مقرر به پایان رسید.

پایان موفقیت آمیز کامل ترین تعمیرات اساسی منطقه عملیاتي چشمه خوش
زنجان- خبرنگار فرصت امروز- مجمع خیرین آبرسان زنجان با شماره ثبت 698 به شناسه ملی 14005156379 
جهت مش��ارکت خیرین در امر آبرس��انی آب شرب سالم در سطح روستاها تاسیس شد . مهانفر،  مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان زنجان با اعالم این خبر افزود : دارا بودن  روحیه مشارکت مردمی ، استقبال خیرین در 
بحث مشارکت و تاثیر داشتن  مشارکت در مدیریت الگوی مصرف توسط مشترکین روستایی و افزایش شاخص بهره 
مندی آب شرب روستاها از عوامل مهم  تشکیل مجمع خیرین آبرسان است . این مقام مسئول تصریح کرد : پشتیبانی 
بلندمدت اما اندک مردم باعث می شود تا به مرور با خودیاری خود مردم  در روستاهای استان زنجان حداقل مشکل را 
داشته باشیم .مهانفرخاطر نشان ساخت : با تشکیل مجمع خیرین آبرسان زنجان از این پس کمک مردم و خیرین به 
صورت ساماندهی شده بوده و می توان از این شیوه مشارکت در دیگر نقاط کشور نیز بهره برد . مدیرعامل شرکت آبفار 
افزود : این رویکرد منبعث از فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر اعتماد مردم است . 
وی تصریح کرد : هیچ مجموعه ای تاکنون به صورت ساماندهی شده در این خصوص در استان زنجان فعالیتی نداشته 
است و با تشکیل این مجمع مردم نهاد کلیه امور با مشارکت مجمع و پشتیبانی علمی و فنی شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان زنجان انجام خواهد گرفت .  

مجمع خیرین آبرسان زنجان تاسیس شد 

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمد 
علی ودیعتی مدیر عامل ش��رکت گاز استان کرمان در 
ارتب��اط با پروژه های هفته دولت در اس��تان گفت: در 
هفته دولت س��الجاری عملیات گاز رس��انی و تکمیلی 
11 شهر ، 218 روستا و 6 پروژه خط انتقال با اعتباری 

بالغ بر 2500میلیارد ریال آغاز شد. 

در شش��مین روز هفت��ه دولت و با حضور اس��تاندار 
کرمان ، فرماندار شهرس��تان بردس��یر ، نماینده مردم 
س��یرجان و بردسیر در مجلس ش��ورای اسالمی ، امام 
جمعه شهر نگار،  مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان  
و مردم منطقه ، کلنگ گاز رس��انی خط انتقال ش��هر 
گل��زار به طول 38کیلومتر و با قطر 8 اینچ و هزینه ای 

بال��غ ب��ر 67 میلیارد ری��ال و مجموعه کیخس��روی و 
جعفر آباد ب��ا عتباری بالغ بر8میلی��ارد ریال به زمین 
زده ش��د.مهندس ودیعتی در آیی��ن کلنگ زنی پروژه 
های فوق توضیح داد، در هفته دولت عملیات تکمیلی 
گازرسانی شهرهای بم ، گلزار ، راین و گلباف انجام می 
شود و شهرهای رودبار ، دهج ، هنزا ، هجدک، ارزوئیه 

، درب بهشت و جوزم شروع می شود . همچنین 218 
روس��تا در س��طح اس��تان کرمان و 6 خط انتقال گاز 
طبیعی نی��ز از جمله خدمات دول��ت تدبیر و امید در 
پنجاهمین سال تاسیس ش��رکت ملی گاز ایران برای 
گازدار ش��دن و بهره مندی مردم این شهرها و مناطق 

است.

شروع و تکمیل عملیات گاز رسانی به 11 شهر و 218 روستای استان کرمان همزمان با هفته دولت

خرم آباد- خبرنـگار فرصت امروز- در 
جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون 
اجرایی رئیس جمهور در اس��تانداری لرستان 
برگزار شد استاندار لرستان از عملکرد شرکت 
گاز استان قدردانی نمود . استاندار لرستان در 

این جلسه گفت : به باور من گاز محور توسعه 
می باش��د چرا که با توجه به اهمیت انرژی در 
توسعه و راه اندازی صنایع می توان گفت توسعه 
بدون وجود گاز دشوار و بعضا غیرممکن خواهد 
ب��ود. مهندس بازون��د در ادامه ب��ا بیان اینکه 

ش��رکت گاز ط��ی دو س��ال اخیر در توس��عه 
گازرسانی عملکرد چشمگیری از خود ارائه کند 
که این امر در خور قدردانی شایسته می باشد 
. وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر 3 شهر 
و 350 روس��تای استان از نعمت گاز بهره مند 

ش��ده اند افزود : این در حالی است که قبل از 
دولت یازدهم تعداد 327 روستای استان از گاز 
اس��تفاده می کردند . استاندار لرستان با بیان 
اینکه در یک سال اخیر یک شهر و 202 روستا 
و 35 واحد صنعتی عمده استان به شبکه گاز 

متصل ش��ده اند عملکرد شرکت گاز استان را 
س��تود و آن را الی��ق قدردانی ویژه دانس��ت . 
مهندس بازوند تالش و کوشش دسته جمعی 
را الزمه رشد توانمندی های موجود در استان 
خواند و اظهار امیدواری نمود در سایر بخش ها 
نیز بتوان توسعه متوازن را ایجاد نمود و زمینه 

اشتغال جوانان استان را فراهم آورد .

تقدیر ویژه استاندار لرستان از شرکت گاز در حاشیه جلسه شورای اداری با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- فرزند همکار شرکت آب منطقه ای گلستان در بخش احکام سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی 
صنعت آب و برق کشور رتبه برتر را کسب کرد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، امین اسمعیلی، فرزند احمد 
اسمعیلی، موفق شد در مسابقات سراسری قرآن وزارت نیرو که در تاریخ 28 الی 30 مرداد ماه در ارومیه برگزار شد رتبه اول  رشته 
احکام  مقطع دوم برادران را به دست آورد.براساس این گزارش، مرحله شرکتی و استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی فرزندان 
همکار صنعت آب و برق گلستان  اوایل مرداد ماه در حسینه دزیانی ها  برگزار شده بود.در این دوره ازمسابقات 13 نفر از فرزندان 
همکار ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان ش��رکت کرده بودند که 4نفر آنها رتبه های برتر را به دست آوردند که به همراه دیگر نفرات 
برگزیده از سایر  شرکت های وابسته به وزارت نیرو در استان به مسابقات سراسری اعزام شدند.طبق این گزارش، امیرحسین ملکی 
مقطع  اول پسران در رشته مفاهیم ، امین اسمعیلی مقطع دوم پسران در رشته احکام،  مهسا جدیدی مقطع اول دختران در رشته 
احکام و فاطمه معیری مقطع دوم دختران در رشته احکام  رتبه های برتر را در مرحله استانی کسب کردند و به مسابقات کشوری 

اعزام شدند و در نهایت امین اسمعیلی رتبه برتر در رشته احکام مقطع دوم پسران را کسب کرد.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امـروز- مدیر اداره 
بن��ادر و دریانوردی ش��هید باهنر از تجهی��ز این بندر به 
تجهی��زات پیش��رفته کنت��رل و مقابله ب��ا آلودگی نفتی 
همزمان با هفته دولت خبر داد.به گزارش واحد اطالعات 
و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
هرمزگان،  محمد محس��نی  ضمن اعالم این خبر گفت: 
ش��ناور چندمنظوره مقابله با آلودگی و جمع آوری زباله 

نفت��ی، تجهی��زات مهار لکه ه��ای نفتی از س��طح آب و 
همچنی��ن ورقه های جاذب لکه نفتی از جمله تجهیزاتی 
بوده که به امکانات این بندر اضافه ش��ده است.وی ضمن 
بیان این مطلب که دس��تگاه مکانیکی )بوم و اس��کیمر( 
ظرفیت پاکس��ازی روزانه 5 تن لکه نفت��ی را دارد افزود: 
همچنین شناور جمع آوری آالینده های جامد در هر بار 

می تواند 2 تن زباله  خش��ک را از دریا جمع آوری کند.
محسنی تصریح کرد: با خرید این تجهیزات، بندر شهید 
باهنر به نخستین مرکز فرعی مقابله با آلودگی های دریایی 
اس��تان هرمزگان تبدیل شده است و با مرکز اصلی آن در 
بندر ش��هید رجایی ارتباط و همکاری دارد.به گفته مدیر 
اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر، این تجهیزات دریایی 

که بالغ بر 15میلیارد ری��ال ارزش دارد، در حوضچه این 
بندر به عنوان قدیمی ترین بندر تجاری و صادراتی شهر 
بندرعباس اس��تقرار یافت.وی خاطرنش��ان کرد: سازمان 
بنادر ودریانوردی به عنوان مسئول اجرای کنوانسیون های 
دریایی آلودگی ناش��ی از کش��تی ها در ای��ران با تجهیز 
نمودن بنادر به تجهیزات پیشرفته مقابله با آلودگی نفتی، 

کنوانسیون مارپل را در کشور اجرایی کرده است.

درخشش فرزند همکار شرکت آب منطقه ای گلستان در جشنواره سراسری قرآن وزارت نیرو

 قدیمی ترین بندر صادراتی بندرعباس به امکانات پیشرفته مقابله با آلودگی نفتی مجهز شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- پروژه گازرس��انی به 2 روس��تا و ساختمان اداری گاز شهرستان مراوه تپه طی 
آیینی با حضور فرماندار ،امام جمعه شهرس��تان مورد بهره برداری قرار گرفت.در این مراس��م که در محل ساختمان 
اداری و مسجد روستای شیخ لر سفلی برگزار شد فرماندار شهرستان مراوه تپه از خدمات شرکت گاز استان گلستان 
در راستای توسعه گاز رسانی در این شهرستان تقدیر نمود. مهندس صفرعلی جمال لیوانی، مدیرعامل گاز اگلستان با 
تشریح پروژه های فوق گفت: از 3 طرح گازرسانی  2  طرح آن روستائی شامل روستاهای شیخ لر سفلی و قزل دالق با 
هزینه ای به میزان 12 میلیارد و 500 میلیون ریال و همچنین طرح احداث ساختمان اداره گاز مراوه تپه با هزینه ای 
به میزان 11 میلیارد  ریال با حضور مسئولین شهرستان افتتاح گردید. ایشان در ادامه تصریح کرد:برای اجرای پروژه 
های مذکور بالغ بر 23 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل پروژه های عمرانی هزینه شده است. وی اظهارداشت:در 
همین راس��تا تعداد 681  نفر ازمردم ش��ریف روستاهای یاد ش��ده از خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی و دولت 

خدمتگزار تدبیر و امید بهره مند خواهند شد. 

  مدیر عامل گازگلستان از افتتاح گاز 3 طرح گازرسانی شهرستان مراوه تپه  خبر داد
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