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رئیس سازمان زندان ها: 

توسعه سیستم های نظارتی ناکارآمد 
الگویی منسوخ است
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رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
صنع��ت آب و ب��رق مازن��دران از برگزاری 
همایش و تبیین برنامه های عملیاتی اقتصاد 
مقاومت��ی بخش برق وزارت نیرو در س��ال 
95 ب��ا حضور دکت��ر داوود منظ��ور معاون 

هماهنگی پش��تیبانی و قائ��م مقام و عضو هیات علمی دانش��گاه امام 
صادق )ع( و متخصصان صنعت برق مازندران و گلس��تان، ش��رکتهای 
توزیع برق مازندران، غرب مازندران و گلس��تان و.... در ساری خبرداد. 
مرتض��ی خ��ان محمدی هدف از برگ��زاری این همایش بسترس��ازی 
اجرای سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومت��ی و ابالغی مقام معظم رهبر 
ی ب��ا تاکید ب��ر انطباق برنامه های وزارت نیرو با سیاس��ت های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی و به منظور تبیین سیاس��تهای مذکور در نظام اداری، 
تشریح الزامات اجرایی سازمانی و توان افزایی مدیران حرفه ای سطوح 
ارشد و مبانی و کارکنان صنعت آب و برق مازندران گلستان و سمنان 
دانس��ت. وی با بیان اینکه ما 2 اس��تراتژی در دستور کار خود داریم، 
گفت اس��تراتژی تصویب و توس��عه که االن هم دفتر آموزش سمنان 
شروع بکار کرده و در صدد توسعه این مرکز آموزشی به مجتمع عالی 

آموزش ش��مال کش��ور هس��تیم. وی اظهار امیدواری کرد با ...

با ش��روع فصل س��رما غرفه اطالع رس��انی 
مصرف بهین��ه و ایمن از گاز ش��رکت گاز 
اس��تان آذربایج��ان ش��رقی برپا ش��د. به 
گ��زارش خبرن��گار م��ا در تبری��ز، رئیس 

روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان با اعالم 
این خبر گفت: در راس��تای اطالع رسانی مصرف بهینه و ایمن از گاز 
طبیعی و اس��تفاده از ظرفیت بوجود آمده در نمایش��گاه بین المللی 
کتاب تبریز و اس��تقبال بی نظیر م��ردم از این رویداد فرهنگی غرفه 
اطالع رس��انی مصرف بهینه و ایمن از گاز در این ش��رکت در س��الن 
ش��هریار نمایش��گاه بین المللی کتاب تبریز در سالن شهریار برپا شد. 
مهندس محمدعلی فتح اله زاده، نقش اطالع رسانی و نهادینه سازی 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی را بس��یار موثر دانست و 
افزود: با توجه به افزایش س��هم گاز در سبد انرژی مردم و همچنین 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و با توجه به ش��روع فصل سرما 
ضرورت اطالع رسانی از این نعمت الهی بیش از بیش حائز اهمیت می 
باشد. وی افزود: در این غرفه کارشناسان این شرکت ضمن مشاوره و 

پاس��خ گویی به سواالت بازدید کنندکان در خصوص مسائل...

غرفه شرکت گاز آذربایجان 
شرقی در زمره پربازدیدترین های 

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 
قرار گرفت 

برنامه عملیاتی اقتصاد 
مقاومتی بخش برق وزارت 

نیرو بررسی شد
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ــازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى در ديدار با اعضاى  رئيس س
ــازمان زندان ها گفت:  ــيدگى به تخلفات ادارى كاركنان س هيات هاى رس
ــگيرى و  ــاى تخلف بايد با رويكرد پيش ــيدگى به پرونده ه ــارت و رس نظ
صيانت از نيروى انسانى باشد. به گزارش سازمان زندان ها، اصغر جهانگير 
ــانى از مهم ترين سرمايه هاى هر سازمان است و بايد از  گفت: نيروى انس
ــازمان زندان ها گفت: نظارت صحيح  ــرمايه مراقبت كرد. رئيس س اين س
ــانى، زمينه هاى  ــت كه مى تواند ضمن حمايت از نيروى انس رويكردى اس

بروز تخلف را نيز از بين ببرد. 
ــانى  ــرفت نيازمند نيروى انس ــازمانى براى پيش ــر گفت: هر س جهانگي

كارآمد است كه اين مسئله مستلزم ظرفيت سازى در سازمان است. 
ــازى فرآيندى است كه منجر به توانمندى  وى تصريح كرد: ظرفيت س
ــود و توانمندى يعنى ايجاد حس مسئوليت و تعهد  ــانى مى ش نيروى انس
افراد نسبت به سازمان. جهانگير ادامه داد: يكى از آسيب هاى سيستم هاى 
ــت كه احساس مسئوليت واقعى در نيروهاى انسانى وجود  ادارى اين اس

ندارد كه اين مسئله منجر به بروز زمينه هاى تخلفات ادارى مى شود. 
ــيدگى به  ــن وظايف هيات هاى رس ــى از مهم تري ــد كرد: يك وى تأكي
تخلفات ادارى توجه به اين نكته است كه در زمينه ايجاد حس مسئوليت 
ــام داده اند.  ــه اقداماتى انج ــتم هاى مديريتى چ ــازمانى سيس و تعهد س
ــت كه منجر به ريشه يابى مسائل به جاى برخوردهاى  اين گونه نگرش اس
ــطحى و كم اثر مى شود. مشاور رئيس دستگاه قضا گفت: در برخورد با  س
تخلفات ادارى بايد حساسيت هاى الزم ايجاد شود و همزمان با رسيدگى 
ــى  به پرونده ها و برخورد با افراد خاطى، زمينه هاى بروز تخلف نيز بررس

و آسيب شناسى شود. 
جهانگير گفت: مراقبت از نيروى انسانى رويكردى اسالمى است و بايد 

مورد توجه همه قرار گيرد. 
ــازى گفت: وقتى  ــاره به ضرورت الگوس ــازمان زندان ها با اش رئيس س
مى بينيم برخى خرده فرهنگ هاى ناهنجار تبديل به يك رويه هنجارگونه 

ــيب مى زند، خأل الگوسازى  ــت كه به سالمت نيروى انسانى آس شده اس
صحيح را متوجه مى شويم. 

اين مقام ارشد قضايى گفت: كم كارى الگوى غلطى است كه آسيب آن 
متوجه فرد، سازمان و در نهايت جامعه مى شود. 

ــئوليت داريم؛  ــانى مس جهانگير گفت: همه ما در مراقبت از نيروى انس
چرا كه مراقبت از نيروى انسانى يك اقدام پيشگيرانه است. 

ــيدگى به تخلفات ادارى  ــازمان زندان ها گفت: هيات هاى رس رئيس س
ــيدگى به پرونده ها عالوه بر رعايت ضوابط قانونى بايد به  كاركنان در رس

ضوابط شرعى نيز توجه ويژه داشته باشند. 
ــت كه بايد مورد  ــرعى اس وى گفت: اصل برائت از مهم ترين ضوابط ش

توجه قرار گيرد. 

ــارغ از هر نوع پيش  ــه پرونده ها بايد ف ــيدگى ب جهانگير گفت: در رس
ــوء احتمالى فرد را  ــوابق س داورى اصل را بر بى گناهى بگذاريم و نبايد س

در روند رسيدگى دخالت بدهيم. 
ــه معروف و نهى از  ــى ويژه قوه قضاييه گفت: امر ب ــس دفتر بازرس رئي
منكر يكى ديگر از ضوابط شرعى است كه در برخى مواقع تأثير آن دائمى 
ــاور  ــه محكوميت ها بعضاً تأثير موقت دارد. مش ــت درحالى ك و عميق اس
ــهل انگارى  رئيس قوه قضاييه گفت: در برخورد با تخلفات ادارى نبايد س

كرد و هميشه منافع سازمان و جامعه به منافع فردى ارجح است. 
ــتم و كاهش  جهانگير گفت: يكى از راهكارهاى ارتقاى كارآمدى سيس

دامنه تخلفات، استفاده از نيروهاى ارزشى است. 
وى افزود: حضرت امام خمينى (ره) در روند مبارزات انقالبى و مديريت 

كشور اين مسئله را به خوبى دريافت و از آن براى به ثمر رساندن انقالب 
و پيروزى در جنگ تحميلى استفاده كرد. 

ــعه بيش از حد سيستم هاى نظارتى الگوى  جهانگير گفت: امروزه توس
غلطى است كه خود اين مسئله مى تواند زمينه ايجاد فساد ادارى شود. 

ــازمان زندان ها در ادامه به تشريح برخى عوامل مؤثر در بروز  رئيس س
ــاختار مناسب سازمانى و نبود  تخلفات ادارى پرداخت. وى گفت: عدم س
ــت كه مى تواند  ــغلى يكى از داليل بى انگيزگى افراد اس ــير ارتقاى ش مس
ــن عامل را عدم  ــز فراهم آورد. جهانگير دومي ــه بروز تخلفات را ني زمين
ــت و گفت: اين  ــازمان دانس ــب بين كاركنان با س هماهنگى و عدم تناس

مسئله در درازمدت مى تواند به نيروى انسانى آسيب برساند. 
ــكالت اقتصادى كاركنان  ــازمان زندان ها گفت: مسائل و مش رئيس س
ــن نيز اثرات  ــت كه اي ــده اس ــوم ش ــغل دوم و حتى س موجب پديده ش

نامطلوبى در كارايى نيروى انسانى دارد. 
وى افزود: اگر سازمان به مشكالت اقتصادى و معيشتى كاركنان توجه 
نكند، اين مسئله ممكن است تبعات سنگينى را بر سازمان تحميل كند. 
ــب بين حقوق افراد،  ــى ويژه قوه قضاييه عدم تناس رئيس دفتر بازرس
ــود برخى مديران ناكارآمد، توزيع نامتوازن امكانات ادارى، عدم توجه  وج
به شايسته ساالرى، نامناسب بودن نظام تشويق و تنبيه، عدم هماهنگى 
ــاير عوامل مؤثر در بروز  ــاى نظارتى و مدرك گرايى را از جمله س واحده

تخلفات ادارى عنوان كرد و به تشريح آنها پرداخت. 
ــتانه و  ــان دوس ــه كار در زندان ها اقدامى انس ــان اينك ــر با بي جهانگي
ــت، گفت: حمايت و مراقبت از نيروهاى زندان ها بايد با  ــندانه اس خداپس
ــيت بيشترى مورد توجه قرار گيرد و بايد با فرهنگ سازى مناسب  حساس

نظارت ها را در افراد درونى و نهادينه كنيم. 
رئيس سازمان زندان ها ضمن تقدير از عملكرد هيأت هاى رسيدگى به 
تخلفات ادارى، به توسعه نگاه مراقبتى و پيشگيرانه در برخورد با تخلفات 

ادارى تأكيد كرد. 

رئيس انجمن ايرانى جرم شناسى با اشاره به اينكه «ما به دنبال مجازات 
مردم نبوده و خواهان اصالح مجرمان هستيم» گفت: انجمن جرم شناسى 
درصدد است تا از طريق علم راهكار هايى را براى عدم وقوع جرم شناسايى 
ــرم بتواند پس از  ــرايطى را فراهم كند كه مج ــدا كرده و همچنين ش پي

اصالح به جامعه باز گردد. 
ــى كانون  ــن افتتاح نمايندگ ــا در آيي ــنا، جعفر كوش ــزارش ايس به گ
ــى كه در سالن جلسات كانون وكالى قزوين برگزار شد، اظهار  جرم شناس
ــى در سال 72 تشكيل شده و تا امروز نيز  كرد: انجمن ايرانى جرم شناس
به فعاليت خود ادامه داده است. هدف تشكيل انجمن ها توسعه و ارتقاى 
ــت. يكى از موضوعاتى كه امروزه  ــطح علمى موضوعات مورد بحث اس س
ــود بحث جرم شناسى است. جرم شناسى علمى است  بايد به آن توجه ش

كه موارد و علل وقوع جرم را مورد مطالعه قرار مى دهد. 
وى با اشاره به اينكه «انجمن  هاى مختلف جرم شناسى در جهان وجود 
ــت»،  ــى اس ــاخه از اين انجمن ها انجمن ايرانى جرم شناس دارد و يك ش
ــى، اين  ــازى و ارتقاى انجمن جرم شناس ــبب بومى س تصريح كرد: به س
ــاه، كرمان و  ــان رضوى، مازندران، كرمانش ــتان  هاى خراس انجمن در اس

ــى در  ــاهد افتتاح انجمن جرم شناس ــده و امروز نيز ش مركزى افتتاح ش
استان قزوين هستيم. وى با بيان اينكه «جرم در تمام جوامع وجود دارد 
ــت» ادامه داد: بهتر است با علم و  ــتثنى نيس ــور ما نيز اين امر مس و كش
پيشرفت علوم، راهكار هايى علمى براى جلوگيرى از وقوع جرم پيدا كنيم. 
ــود جامعه نيز  ــان مبتال به بيمارى و امراض مى ش همان گونه كه بدن انس
ناگزير دچار جرم خواهد شد اين درحالى است كه بايد عوامل شكل گيرى 

اين جرائم شناسايى شود. 
ــى ادامه داد: اگر روى يك مرداب پشه  رئيس انجمن ايرانى جرم شناس
ــك كردن مرداب عاقالنه تر از دفع پشه هاست بر همين  ــود، خش جمع ش
ــاس بايد به اصل و عامل جرم پرداخت و از ريشه جلوى وقوع هرگونه  اس
ــه را گرفت. عوامل درونى و بيرونى فراوانى همچون اقتصاد  عمل مجرمان
ــبب وقوع جرم مى شود. عدم تعادل روحى و  و فرهنگ وجود دارد كه س
ــامانى  هاى اقتصادى نيز از ديگر عوامل وقوع اعمال مجرمانه خوانده  نابس

مى شود. 
وى با اشاره به اينكه «ما به دنبال مجازات مردم نبوده و خواهان اصالح 
ــى درصدد است تا از طريق  ــتيم»، افزود: انجمن جرم شناس مجرمان هس

ــرايطى را  ــى را براى عدم وقوع جرم يافته و همچنين ش ــم راهكار هاي عل
فراهم كند كه مجرم بتواند پس از اصالح به جامعه باز گردد. 

ــه  ــه متعادل با هماهنگى كامل بين س ــه اينكه «جامع ــاره ب وى با اش
ــت كه در آن  ــت مى آيد»، گفت: جامعه متعادل جامعه اى اس قوه به دس
سياست  هاى تقنينى، اجرايى و قضايى از يك مدل يكسان تبعيت كنند. 
ــا همچنين در همايش جرم شناسى در سالن آمفى تئاتر دانشگاه  كوش
ــكى قزوين اظهار كرد: اگر هماهنگى كاملى بين قواى سه گانه  علوم پزش
ــاهد برآيند و خروجى صحيحى خواهيم بود.  ــته باشد آنگاه ش وجود داش
عوامل متعددى دست به دست يكديگر مى دهند تا يك جرم شكل بگيرد 
ــى آن اين عوامل  ــاذ كنيم كه ط ــتى را اتخ ــبب بايد سياس به همين س

شناسايى شده و به صورت ريشه اى حل شوند. 
وى با اشاره به اينكه «پديده مجرمانه يك پديده اجتماعى بوده؛ چراكه 
سياست جناحى ما نيز برگرفته از سياست اجتماعى است»، تصريح كرد: 
بايد اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه چرا يك مسئله در يك جامعه 
جرم تلقى شده و عملى ديگر مباح نام مى گيرد. اگر يك پديده اجتماعى 
ــان و نمايندگان مجلس با  ــه تلقى كنيم بايد كارشناس ــده مجرمان را پدي

ــفى يك عمل مجرمانه  يكديگر مذاكره كرده و در آن گفتمان از نظر فلس
را توجيه كنند تا مردم مرتكب جرم نشوند اين در حالى است كه امروزه 

بدون سياست گذارى صحيح، تنها عوامل مجرمانه را متورم كرد ه ايم. 
وى با اشاره به اينكه «جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلى كه قانون 
ــد»، افزود: كشور براساس فرهنگ، تمدن، باورها و  ــته باش را زير پا گذاش
ــت كه  ــى را تصويب مى كند اما اين در حالى اس ــنت  هاى خود قوانين س

امروزه شاهد هستيم برخى از قوانين تنها با يك نهيب تغيير مى كند. 
ــى با اشاره به اينكه «يكى از پديده  هاى  رئيس انجمن ايرانى جرم شناس
ــيار مهم در تمامى جوامع، مسائل اقتصادى است»، اظهار كرد: امروزه  بس
ــور هاى فقير، غنى و حتى كشور ما را  پديده مجرمانه اقتصادى تمام كش

نيز به خود مبتال كرده است. 
وى با اشاره به اينكه «امروز در جرائم اقتصادى هيچ سياستى نداريم»، 
خاطرنشان كرد: هيچ سياست جناحى در تقنين، اجرا و قضا وجود ندارد 
در حالى كه تنها راه براى مهار پديده مجرمانه اقتصادى آن است كه علما 
در قالب يك مدل برگرفته از فرهنگ داخلى نقشه راهى را تبيين كنند تا 

بتوان با مشاركت مردم، اين پديده را ريشه كن كرد. 

رئيس سازمان زندان ها: 

توسعه سيستم هاى نظارتى ناكارآمد الگويى منسوخ است

رئيس انجمن ايرانى جرم شناسى: 
هدف انجمن جرم شناسى، اصالح مجرمان است
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قواعد حاكم بر تعهد تجارى در حقوق ايران (بخش دوم)
ــت كه گفته مى شود هر عمل تجارى كه صغير  اين اس
غير مجحور مى كند، ارزش يك عمل مدنى را دارد و مثال 
اگر صغير غير مجحور براتى را صادر يا قبول كند، عملش 
ــت (ماده 114 قانون تجارت فرانسه) و حتى،  تجارى نيس
ــت  ــل دارنده حق ايراد عدم اهليت را خواهد داش در مقاب

اگرچه دارنده با حسن نيت باشد.
 معذالك، نبايد تصور كرد كه صغير نمى تواند در زندگى 
ــته باشد، در واقع او مى تواند به عنوان  تجارى دخالت داش
ــهامدار يك  ــك مايه تجارتى آن را به اجاره دهد. يا س مال
ــد، ولى هيچ يك از اين اعمال به او  ــركت تجارى باش ش
وصف تاجر نمى دهد چراكه او (اهليت تجارى) ندارد مگر 

به سن 18سال تمام برسد.
2-رژيم حقوقى اهليت در حقوق تجارت ايران

در حقوق ايران نيز، مانند فرانسه، على االصول هر كسى 
ــارى نيز مى تواند انجام  ــد، عمل تج كه داراى اهليت باش
ــته باشد نمى تواند و اهليت كسى  دهد و اگر اهليت نداش
ــيد» باشد، (ماده 211 قانون  دارد كه «بالغ و عاقل و رش

مدنى). 
ــث اهليت در  ــم وارد جزييات بح ــه بخواهي بدون آنك
حقوق ايران بشويم كه پس از انقالب بحث  هاى زيادى را 
موجب شده است بايد بگوييم كه برخالف حقوق تجارت 
ــه، در حقوق ايران، معامله تجارى صغير اگر مميز  فرانس
ــد، باطل تلقى نمى شود بلكه غير نافذ است و با اجازه  باش
قبلى قيم داراى نفوذ و با اجازه بعدى او قابل تنفيذ است. 
ــواد 85 و86 قانون امور  ــت كه م ــح مطلب اين اس توضي
حسبى، رژيم حقوقى خاصى براى اهليت در امور تجارى 
ــرار كرده اند كه  ــفيه) برق محجور مميز (صغير مميز و س
قابل امعان نظر است. درواقع ماده 85 قانون اخير به ولى 
ــورت اقتضا به محجور  ــت كه درص يا قيم اختيار داده اس
ــتغال ورزد و لوازم  ــه) يعنى اش مميز اجازه دهد، به (پيش
ــون نيز مقرر  ــاده 56 اين قان ــه را فراهم كند. م آن پيش
ــوال و منافعى  ــور مميز مى تواند ام ــت كه محج كرده اس
ــت با اذن ولى يا قيم اداره  ــت آورده اس را كه خود به دس
ــد و اعمال حقوقى الزم را براى اداره آنها انجام دهد.  نماي
ــفيه،  ــت از آن دارد كه صغير مميز يا س ــن مواد حكاي اي
ــروط  ــت مش اگر به امور تجارى بپردازد، اعمالش نافذ اس
ــون انجام چنين  ــد. چ ــه اينكه با اجازه ولى يا قيم باش ب
اعمالى توسط قانونگذار ايران اجازه داده شده است، پس 
درصورتى كه توسط محجور تا از مميز انجام شوند، وصف 
ــغل خود  تجارى آنها از بين نمى رود. مثال اگر صغيرى ش
ــه از جانب او  ــرار دهد، خريد روزنام ــى ق را روزنامه فروش
ــك از ماده 2  ــت با بند ي ــروش عمل تجارتى اس براى ف
ــن عمل، براى يك صغير  ــون تجارت، درحالى كه همي قان

غير محجور فرانسوى، مدنى است. 
ــود كه  ــذارى ايران اين مى ش ــت قانونگ ــه وضعي نتيج
ــغل خود  ــز را بتوانيم اگر امور تجارتى را ش محجور ممي
قراردهد، تاجر تلقى كنيم، در نتيجه اگر قادر به پرداخت 
ــود، او را به ورشكستگى عادى يا به تقصير  ديون خود نش
ــب محكوم كنيم. (ماده 412 و نيز مواد536 به بعد  و تقل
ــبى دو  ــون تجارت) اما، مواد85 و 86 قانون امور حس قان
ــخ  ــه ذهن مى آورند كه بايد به آنها پاس ــوال عمده را ب س

داده شود. 
سوال اول اين است كه آيا، براى اينكه محجور مميز بتواند 
ــت در هر معامل هاى اجازه  تعهد تجارى قبول كند الزم اس
ــته باشد يا اجازه كلى به انجام پيشه  ولى يا قيم خود را داش

ــوال  او را از اين امور معاف مى كند؟ به نظر ما جواب اين س
اين است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولى يا قيم كافى 
ــت تا اعمال تجارى صغير مميز صحيح تلقى شوند، زيرا  اس
ــه) كه در ماده 85 قانون مورد اشاره ذكرشده  در لفظ (پيش
ــتمرار مستتر است و چون اذن در شىء اذن در لوازم آن  اس
ــت لذا، اگر به صغير اجازه داده شد كه به پيش هاى  نيز هس
اشتغال ورزد معامالت او در اجراى اين پيشه صحيح است و 

نياز به اجازه ولى يا قيم در هر مورد ندارد. 
ــر مميز را، در  ــت كه آيا اموال صغي ــوال دوم اين اس س
ــه او داده  ــه ب ــتغال به پيش اجراى اجاز هاى كه براى اش
ــوال در  ــود، مى توان به تصرف او داد؟ طرح اين س مى ش
ــبب وجود تبصره 2 از ماده 1210قانون مدنى  واقع به س
ــيده است. به  ــت كه در تاريخ 70/8/14به تصويب رس اس
ــده است  موجب اين تبصره: (اموال صغيرى را كه بالغ ش
در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد). 
ــبى ما  ــع تبصره اين ماده و ماده 85 قانون امور حس جم
ــا به نتيجه گيرى زير هدايت مى كند: اگر به صغير  را الزام
ــتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن  مميز اجازه اش
ــه انجام تجارت اين  ــت چه الزم اموال او به او بالمانع اس
ــت كه اگر صغير نياز به سرمايه داشته باشد، اموال در  اس
ــود و اين كار براى ولى يا قيم مجاز  ــته ش اختيار او گذاش
است. اما اگر صغير بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختيار 
او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط 

به اين است كه حكم رشد او صادرشود. 
ــت. چگونه مى توان  ــل فوق به وضوح نامعقول اس راه ح
ــرط و احتماال  قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان ش
ــرفته تر از چنين امرى ممنوع باشد؟ چون از  با عقلى پيش
ــول انتطار نمى رود پس بايد  قانونگذار، وضع قاعده نامعق
ــام منعكس در تبصره  ــم كه قاعده ع ــه تلقى كني اين گون
2ماده 1210قانون مدنى راجع به اين مورد خاص نيست 
ــود تجارت كند، در  ــر مميز اجازه داده مى ش كه به صغي
ــبب  ــر اموال طفل قبل از بلوغ به س ــن مورد خاص اگ اي
ــت، بعد از بلوغ،  ــازه تجارت در تصرف او قرارگرفته اس اج
ــد از بلوغ هم، به طريق  ــود و بع از تصرف او خارج نمى ش

ــور مالى خود را  ــوه درك و تميز در ام ــى، اگر طفل ق اول
داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، مى تواند اموال 
خودش را در تصرف بگيرد، بدون آنكه نياز به اثبات رشد 
ــاده 85 و86  ــوارد منعكس در م ــد. در خارج از م او باش
ــبى - يعنى خارج از مواردى كه به طفل  قانون امور حس
ــه داده مى شود- قواعد عام منعكس در  اجازه كار يا پيش
تبصره 2ماده 1210قانون مدنى الزم الرعايه است كه خود 
ــاى ديگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنى مطرح  بحث  ه

مى شود و قواعد عام برآن حكومت مى كند. 
ــرارداد مدنى، قرارداد تجارى در  ب- رضايت - مانند ق
ــند.  صورتى وجود دارد كه طرفين به آن رضايت داده باش
ــد،  ــا رضايت براى آنكه موثر در صحت قرارداد باش اما آي
ــكوت در مقابل ايجاب يكى  ــود يا س ــت اعالم ش الزم اس
ــرده به معنى اعالم  ــكوت ك از طرفين براى طرفى كه س
ــى و نه در قانون تجارت  ــت؟ نه در قانون مدن رضايت اس
ــدارد ولى مى توان  ــى در اين خصوص وجود ن قاعده عام
ــود قرارداد  ــت كه تا رضايت اعالم صريح يا ضمنى نش گف
ــد. ماده 249 قانون مدنى در  ــته باش نمى تواند وجود داش
ــت كه «سكوت مالك  باب معامالت فضولى مقرر كرده اس
ــوب نمى شود»  ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محس
از اين ماده مى توان اين اصل كلى را استنباط كرد كه در 

حقوق ما سكوت دليل رضا نيست. 
اصل فوق در حقوق تجارت هم على االصول حكمفرماست، 
جز در موردى كه قانون صراحتا سكوت را دليل رضا دانسته 
يا اوضاع و احوال حاكم بر سكوت به گون هاى باشد كه بتوان 
سكوت را به منزله اعالم رضايت تلقى كرد. مثال بارز تصريح 
قانونى به اين كه سكوت دليل رضا است در ماده 139 قانون 
ــت كه راجع است به اعالم رضايت شركا و  تجارت آمده اس
قائم مقام شريكى كه عضو يك شركت تضامنى بوده و فوت 

كرده است. 
در اين ماده آمده است كه براى بقاى شركت پس از فوت 
يكى از شركا، شركا بازمانده و قائم مقام شريك بايد در مدت 
ــك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود راجع به  ي
ــمت آخر ماده مقرر  ــركت را كتبا اعالم كنند و قس بقاى ش

مى كند كه «سكوت تا انقضاى يك ماه در حكم اعالم رضايت 
ــكوت را مى توان  ــت» مثال اوضاع و احوالى كه در آن س اس
ــه دو نفر با يكديگر  ــت ك دليل رضايت تلقى كرد وقتى اس
ــتمر دارند. اين امر در حقوق مدنى هم  روابط قراردادى مس
مصداق دارد- مثل مشتركى كه مدت ها خريدار مجله خاصى 
ــته  ــس از انقضاى قراردادى كه با مجله داش ــت و پ بوده اس
ــزى نمى گويد اما  ــت به دريافت آن ادامه مى دهد و چي اس
ــت كه  مصداق غالب آن در امور تجارى و ميان دو تاجر اس
يكى پيوسته براى ديگرى كاال مى فرستد و او دريافت كرده 
و ب هاى آن را مى پردازد، سكوت او در يك مقطع خاص در 
ــال كننده، دليل رضايت اوست نمى تواند به بهانه  مقابل ارس
اين كه، اگرچه كاالها را دريافت كرده ليكن رضايت به ارسال 
ــت، از پرداخت ب هاى آنها خوددارى  آنها را اعالم نكرده اس
ــد. مع ذالك، با توجه به اصل كلى كه در باال بيان كرديم  كن

هرگاه ترديد شود كه سكوت دليل رضا نمى شود. 

مبحث دوم 
ــوارد عديده،  ــكلى ايجاد تعهد تجارى در م ــرايط ش ش
اعمال تجارى و به طور كلى تر اعمال حقوقى كه در قانون 
ــاره اند تابع شرايط شكلى خاصى هستند  تجارت مورد اش
كه بعضا موثر در اعتبار عملند و بعضا موثر در اثبات آن. 

الف - شرايط شكلى موثر در اعتبار عمل تجارى 
ــرايط شكلى ويژ هاى  پار هاى از عمليات تجارى تابع ش
ــتند كه بدون آنها تعهد تجارى وجود پيدا نمى كند.  هس
ــون تجارت،  ــاده 223 قان ــد، به موجب م ــال برات باي مث
ــن تاريخ تحرير، نام  ــالوه بر امضاى صادركننده، متضم ع
محال عليه، مبلغ برات، تاريخ تاديه و مكان تاديه و شرايط 
ــد. واال، مطابق ماده  ــاده اخير آمده باش ــرى كه در م ديگ
ــود، يا شركت  هاى  226 قانون تجارت، برات تلقى نمى ش
ــكل  هاى  ــئوليت محدود و مختلط بايد ش ــبى، با مس نس
ــند و اال شركت  ــته باش منعكس در قانون تجارت را داش
ــون تجارت)  ــاده 220 قان ــوند (م ــى مى ش ــى تلق تضامن
ــهامى عام و خاص نيز بايد شكل منعكس  شركت  هاى س

ــركت  ــند و اال ش ــته باش در اليحه قانونى 1347 را داش
ــين آنها مسئوليت تضامنى  ــده و موسس تجارتى تلقى نش
ــت (ماده 23اليحه قانونى 1347). باالخره،  خواهند داش
ــهامى و اوراق قرضه راجعه به  اوراق سهام شركت  هاى س
آنها نيز بايد شكل به خصوص داشته باشند و اال ورقه سهم 
ــع قواعد عام حقوق  ــوند و تاب ــا ورقه قرضه تلقى نمى ش ي

مدنى خواهند بود. 
ــكلى در حقوق تجارت  ــرايط ش ــن اندازه از اعتبار ش اي
ريشه در ضرورت امنيت حقوقى در معامالت تجارى دارد. 
ــل مى كنند بايد  ــخاصى كه در يك فضاى تجارى عم اش
ــى انجام دادند كه از  ــند كه اگر عملى حقوق مطمئن باش
قواعد شكلى خاص تبعيت مى كند و اگر آنها آن قواعد را 
ــكل بى اعتبارى عمل ناشى از قواعد  رعايت كردند، با مش
ــى كه براتى را به  ــد. مثال كس ماهيتى مواجه نخواهند ش
ــت مى آورد كه به صرف صورت درست است مطمئن  دس
ــى از عدم وجود رضايت يا  ــد بود با ايراد بعدى ناش خواه
ــد يا اگر  ــى از امضاكنندگان روبه رو نخواهدش اهليت يك
ــتقالل امضائات، ديگر  ــب اصل اس ــود، به موج روبه رو ش
ــه او واگذار  ــى كه برات را ب ــدگان و حداقل كس امضاكنن
كرده است در مقابل او مسئول خواهد بود و قس عليهذا. 
ــكلى موثر در اثبات عمل تجارتى –در  ــرايط ش ب- ش
ــت در  ــه، در روابط ميان تجار دليل آزاد اس حقوق فرانس
ــور مقرر مى كند  ــاده 109 قانون تجارت اين كش واقع، م
ــه «در ارتباط با تجار، عمليات تجارى با هر دليلى قابل  ك
اثبات هستند، مگر آن كه قانون ترتيب ديگرى مقرر كرده 
ــريع در  ــد» علت وضع اين قاعده نيز در ضرورت تس باش
ــط تجار است كه  امور تجارتى و حفظ دفاتر تجارتى توس
ــان برمى دارد.  ــون و مطالبات تاجر را از مي ــد در دي تردي
ــت كه در حقوق تجارت،  نتيجه اين قاعده عمدتا اين اس
ــزار فرانك  ــه مبلغ آن بيش از5ه ــراى اثبات ادعايى ك ب
ــت، درحالى كه در  ــت، دليل كتبى الزم نيس ــه اس فرانس
ــوع آن بيش از  ــى كه موض ــى، اثبات دعواي ــوق مدن حق
ــورت پذيرد. (ماده  ــند كتبى ص ــد بايد باش اين مبلغ باش
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ــران، چه در حقوق مدنى و چه در حقوق تجارت،  در اي
ــت. اين وضعى است كه  اثبات ادعا با هر دليل ممكن اس
پس از پيروزى انقالب اسالمى و حذف ماده 1310قانون 

مدنى پيش آمده است. 
در واقع، ماده 1306قانون مدنى مصوب 1314كه مقرر 
ــد  ــوع دعوايى بيش از 500 ريال باش ــرد: اگر موض مى ك
ــهادت شهود اثبات كرد- چيزى  نمى توان آن را فقط با ش
ــند كتبى وجود داشته  كه به معنى اين بود كه مى بايد س
ــد يا مدعى عليه اقراركند- به موجب قانون اصالحى  باش
70/8/14حذف گرديد. اين است كه، چه در حقوق مدنى 
وجه در حقوق تجارت، براى اثبات ادعا على االصول سند 
ــن دعاوى تجارى و  ــت و از اين حيث بي كتبى الزم نيس

مدنى تفاوتى وجود ندارد. 
ــوق تجارت يك  ــا در حق ــاط با اثبات ادع ــا در ارتب ام
ــت كه مابين  ــود دارد و آن اين اس ــى وج ــى اساس ويژگ
تجار، درصورتى كه دعوى از محاسبات و مطالبات تجارتى 
ــد دفاتر تجارتى دليل محسوب مى شود  حاصل شده باش
مشروط بر اينكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم 
ــاده 14 قانون  ــد (ماده 1297 قانون مدنى وم ــده باش ش
تجارت) اين وضع نسبت به حقوق مدنى، جنبه استثنايى 
ــه نفع او و به  ــى ب ــرا در حقوق مدنى، اظهار كس دارد، زي
ــه اظهار تاجر در  ــود درحالى ك ضرر ديگرى دليل نمى ش
دفاتر تجارتى خود او عليه تاجر ديگر قابل استناد است. 

ــركت و اشاعه را در حقوق  پيش از ورود در اصل بحث، ش
ــرار مى دهيم زيرا اين تحليل در  مدنى ايران مورد تحليل ق
بررسى ضوابط اصولى مربوط به تصرفات هر يك از شركا در 

مال مشترك ضرورت دارد. 
ــرح تعريف  ــركت را بدين ش ــاده 571 قانون مدنى ش م
ــت از اجتماع حقوق مالكين  ــركت عبارت اس مى كند: «ش

متعدد در شيئى واحد به نحو اشاعه.» 
ــركت، حقوق مالكين متعدد در  مطابق اين تعريف در ش
شيئى واحد جمع مى شود. واضح است كه مقصود از حقوق 
مالكين متعدد، حقوق مالكيت ايشان است؛ يعنى چند نفر 
در آن واحد مالك يك شيئى هستند. اجتماع حقوق در يك 
ــيئى به دو صورت قابل تصور است. صورت اول آن است  ش
ــخص از يك  ــمت مش كه هر يك از دو نفر، مالك يك قس
شيئى باشند، مانند آنكه دو نفر مالك يك باغ محصور باشند 
ــان مالكيت قسمت مشخصى از  به نحوى كه هر يك از ايش
آن را دارا باشد. اين صورت از اجتماع حقوق مالكيت شركت 
نخواهد بود، زيرا درست است كه موضوع مالكيت همه شركا، 
عرفاً، شيئى واحد محسوب مى شود، ولى در حقيقت هر يك 
ــبت به قسمت معينى از اجزاى آن شيئى واحد مالكيت  نس

دارند و ملك هر يك از ديگرى جدا است. 
ــت هيچ يك از  ــت كه موضوع مالكي ــورت دوم، آن اس ص
ــيئى واحد، مشخص نباشد به طورى كه هر جزيى  مالكان ش
ــيئى واحد در عين حال متعلق حق مالكيت هر  از اجزاى ش
يك از ايشان باشد. اين صورت از مالكيت را دراصطالح اشاعه 

مى گويند كه سبب پيدايش شركت خواهد بود. 
ــاعه» صورت  ــاده 571 قانون مدنى با تعبير «به نحو اش م
اول اجتماع حقوق مالكين متعدد را در شيئى واحد از قلمرو 

تعريف، خارج كرده است. 
با دقت در عبارت اين ماده به نظر مى رسد كه اصوال نيازى 
به ذكر قيد «اشاعه» نيست و عبارت «اجتماع حقوق مالكين 
متعدد در شيئى واحد» به خوبى مى تواند ماهيت شركت و 
اشاعه را بيان كند، زيرا هنگامى اجتماع مالكيت هاى متعدد 
ــت كه موضوع مالكيت آنها  ــيئى واحد، قابل تصور اس در ش
مشخص نباشد، چون در غير اين صورت متعلق حق مالكيت 
ــت، بلكه در حقيقت موضوع  ــيئى نيس ــركا يك ش همه ش
مالكيت ايشان اشياى متعدد است كه عرفا اجزاى يك شيئى 

را تشكيل مى دهند. 
ــا توجه به تعريف و توضيح باال در هر جزء از اجزاى مال  ب
ــخاص متعدد ثابت مى شود و هيچ  ــاع، مالكيت هاى اش مش
ــوان تصور كرد كه  ــيار كوچك را نمى ت جزيى، هر چند بس
ــركا تعلق داشته باشد و شركاى ديگر را در آن  به يكى از ش
حقى نباشد. بايد توجه داشت كه منظور از اشاعه آن نيست 
كه هر يك از شركا مالك اجزايى  هستند كه مشخص نيست 

ــخص  و پس از افراز، اجزاى ملك هر يك از آنها معين و مش
ــت كه هر يك از شركا در هر  ــود بلكه مقصود اين اس مى ش
يك از اجزاى مال مشاع مالكيت دارد، منتها مالكيت شركاى 
ــت. با در نظر گرفتن آنچه  ــر هم در آن اجزاى ثابت اس ديگ
گذشت در مى يابيم كه شركت و اشاعه در حقوق مدنى ايران 
ــتوار است. همان طور كه مى دانيم يكى  بر تئورى خاصى اس
ــص «حق مالكيت» انحصارى بودن آن و انحصارى  از خصاي

بودن اختيارات مالك در موضوع مالكيت است. 
ــركت با آنكه هر يك از شركا مالك مال مشاع  ولى در ش
ــتند خاصيت انحصارى بودن مالكيت وجود ندارد و اين  هس
صورت خاصى از مالكيت است كه با مالكيت به معنى اخص 
حقوقى از نظر احكام تفاوت دارد. ماده 30 قانون مدنى مقرر 
ــبت به مايملك خود حق همه گونه  مى دارد: هر مالكى نس
تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده 

باشد. 
ــن ماده،  ــارات مذكور در اي ــم ديد اختي ــه خواهي چنانچ
به صورت مطلق نسبت به مالك مال مشاع قابل تحقق نيست. 
ــى وضعيت حقوقى تصرفات  ــس از اين مقدمه به بررس پ

شريك در مال مشاع مى پردازيم. 
1-  تصرفات حقوقى 

ــبت به مال  منظور از تصرفات حقوقى انجام معامالت نس
ــت به دو صورت واقع  ــاع است. اين معامالت ممكن اس مش

شود: 
ــبت به سهم خودـ  ــريك نس 1-1-  تصرفات حقوقى ش
ــركا مى تواند در مال مشترك نسبت به سهم  هر يك از ش
ــاند، خواه اين  خود هر نوع تصرف حقوقى را به انجام رس
ــاع يا ناقل  ــهم مش ــد، مانند بيع س تصرف ناقل عين باش
ــتاجر  ــد اجاره-  كه به موجب آن مس ــد، مانن منفعت باش
ــريك موجر مى شود گر چه  ــهم مشاع ش مالك منفعت س
ــتاجره و تصرف مادى درآن  ــتيفاء منفعت از عين مس اس
ــت  ــركا ديگر خواهد بود-  نيز ممكن اس منوط به اذن ش
ــد. در هر حال چون  ــرف مورد بحث غير ناقل باش كه تص
ــات مادى در مال  ــى، ذاتاً با تصرف ــق تصرفات حقوق تحق
مشاع مالزمه ندارد چنانچه اين قسم از تصرفات نسبت به 
ــهم شريك ديگر به عمل نيايد، صحيح و معتبر خواهد  س
ــود. از اين رو ماده 583 قانون مقرر مى دارد: «هر يك از  ب
ــركا مى تواند بدون رضايت شركاى ديگر، سهم خود را  ش
ــخص ثالثى منتقل كند.» براى صحت  جزئى يا كلى به ش
ــهم شريك به يك  ــت ميان آنكه س اين انتقال فرقى نيس
ــخاص متعدد انتقال يابد و  ــخص منتقل شود، يا به اش ش
ــريك به اشخاص متعدد،  ــهم يك ش اين امر كه انتقال س
ــود مانع از اعتبار انتقال مذكور  ــبب كثرت شركا مى ش س
ــد بود، زيرا طبق قاعده كلى هر مالكى مى تواند در  نخواه

ــاند و ملك ياد  ــك خود هر نوع تصرفى را به انجام رس مل
ــده را به شخص يا اشخاص مورد نظر منتقل كند، مگر  ش
ــئله  ــد. اما در مس آنكه قانون طور ديگرى مقرر كرده باش

مورد بحث ما منع قانونى وجود ندارد. 
1-2-  تصرفات حقوقى نسبت به سهم شركا-  طبق ماده 
581 قانون مدنى، از نظر حقوقى اين تصرفات از جهت آنكه 
ــت فضولى است و بنابراين تابع  تصرف در اموال ديگران اس

اجازه بعدى آنها خواهد بود. 
ماده 581: «تصرفات هر يك از شركا در صورتى كه بدون 
ــد فضولى بوده و تابع مقررات  اذن يا خارج از حدود اذن باش

معامالت فضولى خواهد بود.» 
ــر چند عبارت ماده 581 اطالق دارد ولى به قرينه مواد  ه
ــه اوال: برخالف ماده 582  ــود ك ديگر به خوبى معلوم مى ش
منظور از تصرف در اين ماده، تصرف حقوقى است نه تصرف 
مادى و ثانياً: عنوان فضولى بودن تصرف اختصاص به تصرف 
در سهام ساير شركا دارد واال تصرف حقوقى شريك در سهم 
ــد طبق ماده 583 قانون  ــاره ش خود همان طور كه قبال اش

مدنى و مقررات ديگر معتبر است. 
2-  تصرفات مادى 

ــه منظور اجراى يك عمل  ــت ب تصرفات مادى ممكن اس
حقوقى تشكيل يافته، انجام شود يا آنكه هيچگونه ارتباطى 
با تصرفات حقوقى و اعمال حقوقى نداشته باشد و نيز ممكن 
ــركاى ديگر به عمل آيد يا با اذن ايشان  ــت بدون اذن ش اس
ــرح زير بررسى  ــمت به ش ــود. اين بحث در دو قس انجام ش

مى شود: 
ــركاى ديگر-  هيچ يك از  2-1-   تصرف مادى بدون اذن ش
ــاير شركا در مال مشاع  ــركا، قانوناً نمى تواند بدون اذن س ش
ــرف كند، اعم از آنكه اين تصرف مادى به منظور اجراى  تص
ــريك سهم خود را  ــد-  مانند آنكه ش يك عمل حقوقى باش
ــتفاده  ــاع به ديگرى اجاره دهد و آن را براى اس از مال مش
ــتاجر به وى تسليم كند-  يا آنكه تصرف مادى ارتباطى  مس
با عمل حقوقى نداشته باشد-  مانند آنكه شريك بدون اذن 
ــاير شركا در مال مشاع تغييراتى بدهد يا آنكه شخصاً در  س

خانه مشاع سكنى گزيند. 
عدم جواز تصرف شريك در مال مشاع، بدون اذن شركاى 
ــت. در حقوق مدنى ايران نيز  ديگر، عقيده فقهاى اماميه اس
ــركاى  ــريك بدون اذن ش بايد بر عدم جواز تصرف مادى ش

ديگر اظهار نظر كرد زيرا: 
ــر چند در فصل  ــررات قانون مدنى، ه ــت مق اوال-  از جه
ــركت ماده اى نمى توان يافت كه اين تصرف را  مربوط به ش
ــواز را مى توان به طور  ــد، ولى عدم ج صريحاً منع كرده باش
ظهورى از مفهوم پاره اى مواد مذكور دراين فصل نظير ماده 
579 قانون مدنى-  و به طور صريح از مواد ديگرى كه درساير 

ــت-  نظير ماده 475-  به دست  فصول قانون مدنى آمده اس
ــركاى غير ماذون  آورد. مفهوم ماده 579 اختيار هر يك از ش
ــتقاللى آنها  ــركت را در اقدام انفرادى و اس ــال ش در اداره م
ــاع نفى مى كند و ماده 475 قانون  ــبت به اداره مال مش نس
ــتاجره را به مستاجر، موقوف به اذن  مدنى تسليم عين مس

شريك مى كند. 
ثانياً: ازجهت قواعد و اصول كلى نيز مى توان به عدم جواز 
ــريك بدون اذن شركاى ديگر قائل شد زيرا  تصرف مادى ش
با تحليلى كه از تئورى اشاعه به عمل آمد، معلوم مى شود كه 
در شركت، حقوق متعدد مالكيت در آن واحد بر يك شيئى 
استقرار پيدا مى كند و تصرف مادى هر شريك در مال مشاع، 
هر چند تصرف در موضوع حق مالكيت خود او است اما اين 
ــركاى ديگر مالزمه  تصرف عيناً با تصرف در حق مالكيت ش
ــلم است كه عدم جواز تصرف در حقوق ديگران،  دارد و مس

تصرف مادى مورد بحث را غير قانونى مى سازد. 
با توجه به اين نكات، در خصوص عدم جواز تصرف مادى 
ــريك در مال مشاع، ترديدى باقى نمى ماند. با استفاده از  ش
اين بحث مى توان حكم اين مسئله را يافت: هر گاه شريكى 
ــاع به ديگرى اجاره  ــهم خود را از يك باب خانه مش مثال س
دهد وخانه را بدون اذن شركا جهت استفاده مستاجر به وى 
تسليم كند، آيا شريك يا شركاى ديگر مى توانند رفع تصرف 
و خلع يد مستاجر را از خانه مشاع درخواست كنند؟ پاره اى 
ــتدالل  ــم از قبول اين نظر امتناع دارند و چنين اس از محاك
ــريكى كه اذن در  ــت ش ــد كه نمى توان به درخواس مى كنن
اجاره مال مشاع يا تصرف مستاجر را نداده است، مستاجر را 
محكوم به خلع يد نمود زيرا مالكيت شريك خواهان خلع يد 
ــت تا بتوان آن را از تصرف مستاجر  ــخص و مفروز نيس مش
خارج كرد و خلع يد مستاجر نسبت به سهم شريك خواهان 
مالزمه با خلع يد نسبت به سهم شريك موجر دارد. در نتيجه 
رفع تصرف مستاجر از سهم شريك خواهان امكان ندارد. اين 
ــتدالل ضعيف به نظر مى رسد زيرا با توجه به آنچه گفته  اس
شد تصرف شريك موجر يا مستاجر او در ملك مشاع، بدون 
ــت و چنين  ــركاى ديگر غير قانونى و بدون مجوز اس اذن ش
ــت رفع تصرف  ــت و بنابراين در خواس تصرفى محترم نيس
مذكور قانونى است. در واقع خلع يد مستاجر از سهم شريك 
خواهان غير ممكن نيست و اين امر با رفع تصرف غير قانونى 

مستاجر از تمام ملك مشاع امكان دارد. 
ــت كه عقد  همين حكم را مى توان در موردى ثابت دانس
ــت ولى رابطه  ــده اس ــركا منعقد ش اجاره با رضايت همه ش
استيجارى به جهتى از جهات، به حكم قانون نسبت به بعضى 
ــركا زايل مى شود-  مانند آنكه مستاجر عين مستاجره  از ش
ــالف اوضاع واحوال  ــورد مذكور در اجاره و بر خ را در غير م
مستنبط استعمال كند و با عدم امكان منع او، بعضى از شركا 

با استفاده از ماده 492 قانون مدنى، عقد اجاره را فسخ كنند. 
2-2-  تصرف مادى با اذن شركاى ديگر-  تصرف مادى با 
اذن شركاى ديگر در مال مشاع، تصرفى مجاز است، ولى هر 
يك از شركا مى تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند 
و از آن پس تصرف شريك (سابقاً) مأذون غير قانونى خواهد 
بود. مگر آنكه اذن يا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد 
الزمى درج شده باشد. اين مطلب نيازى به بحث ندارد، ولى 

در اين زمينه بررسى مسئله زير قابل توجه است: 
شريكى سهم خود را از خانه مشاع ديگرى اجاره مى دهد 
و شركاى ديگر طبق ماده 475 قانون مدنى به مستاجر اذن 

در تصرف در خانه را مى دهند. 
اوال:  آيا شركاى ديگر مى توانند از مستاجر بابت سهم خود 

اجرتى بگيرند؟ 
ثانيا:  اگر به استحقاق ايشان در مطالبه اجرت نظر بدهيم، 
ــان بر مبناى اجرت المسمى تعيين  ــتحقاق ايش آيا مورد اس
ــد، يا آنكه اجرت  المثل، به نسبت مالكيت ايشان  خواهد ش

معين خواهد شد؟ 
ثالثا-  در صورت رجوع از اذن، آيا شركا مى توانند خلع يد 

مستاجر را در خواست كنند؟ 
در پاسخ اين مسئله مى توان گفت: 

اوال-  طبق ماده 337 قانون مدنى شركا ديگر مى توانند از 
ــتاجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگيرند، مگر  مس
ــان در اذن، تبرع بوده است. زيرا  ــود قصد ايش آنكه ثابت ش
ــرع اذن دهنده ندارد  ــرف اذن درتصرف داللت بر قصد تب ص
ــاع ارزش اقتصادى دارد منتفع بايد  و چون منفعت مال مش

عوض آن را به مالك بپردازد. 
ــركا اذن دهنده استحقاق دارند بر مبناى  ثانيا-  آنچه ش
اجرت المسماى مقرر بين شريك موجر و مستاجر تعيين 
ــت كه بر  ــود، بلكه عنوان اجرت المثل خواهد داش نمى ش
ــود،  ــاع معين مى ش ــاى ارزش واقعى منافع مال مش مبن
ــمى از آثار عقدى است كه منحصرا بين  زيرا اجرت المس
ــتاجر منعقد شده است و شركا ديگر  شريك موجر و مس

در آن دخالتى نداشته اند. 
ثالثا-  با توجه به آنكه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات 
مستاجر در مال مشاع، از جهت تصرف در ملك شركا، غير از 
موجر، مجوزى ندارد، درخواست تخليه و خلع يد مستاجر، 
ــت. خالصه آنكه مستاجر موظف خواهد  قانونى و موجه اس
بود عالوه بر پرداخت اجرت المسماى مقرر در عقد اجاره اى 
كه با يكى از شركا منعقد ساخته است. اجرت المثل استفاده 
از خانه مشاع را به نسبت مالكيت هر يك از شركا به ايشان 
ــليم كند. بديهى است در صورتى  كه مستاجر به وسيله  تس
شريك موجر به نحوى مغرور شده باشد، مى تواند خسارات 

وارده بر خود را در اثر اين غرور از موجر مطالبه كند. 

دكتر ربيعا اسكينى 

تحليل نظريه اشاعه و مالكيت مشاع 
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مشارکت 100 درصدی کارکنان شرکت 
آبفار گلستان در سرشماری اینترنتی 

نفوس و مسکن
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - رئیس هیات مدیره و 
از مشارکت 100 درصدی  آبفار گلستان  مدیرعامل شرکت 
کارکنان این شرکت در سرشماری نفوس و مسکن به صورت 
اینترنتی خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
مهندس  گلستان،  استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
شکیبافر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت با اعالم 
اینترنتی یک صرفه جویی ملی  افزود: سرشماری  این خبر 
است که باید مورد توجه ویژه همگان قرار گیرد.وی با اشاره به 
تاکید رهبر معظم انقالب در خصوص لزوم مشارکت مردم در 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن و اهمیت ارائه آمار دقیق 
گفت: این شرکت همچنین با نصب اطالعیه، بنر، استفاده از 
فضای تبلیغاتی تلویزیون شهری، تابلوی روان و پیام کوتاه در 
خصوص سرشماری نفوس و مسکن از ابتدای این طرح از 259 

نفر از مردم عالقه مند ثبت نام اینترنتی بعمل آورده است.

بهره برداری از پروژه های عمران شهری 
اراک در سفر رئیس جمهوری

اراک - خبرنگار فرصت امروز - محمدابراهیم عباسی با بیان 
اینکه پروژه پارک شهید رجایی در سفر هیات دولت افتتاح می شود، 
گفت: پارک شهید رجایی که توسط اداره کل منابع طبیعی ایجاد شده 
بود طبق تفاهم نامه به شهرداری اراک واگذار شد. با توجه به دسترسی 
نامناسب این پارک جاده ای سه کیلومتری جهت دسترسی به آن 
احداث شد که در سفر ریاست جمهوری احداث می شود. وی بیان 
کرد: پروژه پارکینگ طبقاتی هشت طبقه ثنا جنب مجتمع خاتم نیز با 
سه طبقه تجاری و پنج طبقه پارکینگ با ظرفیت هزار خودرو به ارزش 
25 میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری به بهره برداری می رسد. 
شهردار اراک بهره برداری از تقاطع غیر همسطح امام حسن)ع( را از 
دیگر برنامه های سفر هیات دولت به استان مرکزی عنوان و اظهار 
کرد: این پروژه در کمتر از 9 ماه به اتمام رسید و در روند اجرا از اصول 
علمی و شیوه های مناسب بهره گرفته شد. عباسی بیان کرد: حدود 
30 میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص داده شد. این تقاطع 
سبب می شود حرکت وسایل نقلیه به صورت روان صورت گیرد و هیچ 
وسیله ای مجبور به توقف در این محدوده نشود. وی در رابطه با طرح 
دو طبقه شدن بخشی از خیابان امام خمینی)ره(، خیابان امیرکبیر و... 
عنوان کرد: برای این طرح باید امکان سنجی مناسبی انجام شود که 
مسائل به وجود آمده در میدان شریعتی که در آن مواردی از جمله 
فاضالب و فیبر نوری مشکل ساز شد، حادث نشود. شهردار اراک در 
پاسخ به سوال ایسنا در رابطه ایفای نقش اجتماعی شهرداری اراک و 
اجرای برنامه های مناسب جهت کاهش معضالت اجتماعی بیان کرد: 
در این رابطه قبول داریم که عقب هستیم و باید اقداماتی جهت جبران 
انجام دهیم، اما اقداماتی از جمله برگزاری همایش ها با حضور اساتید 
برجسته کشوری و اجرای طرح های پیاده روی  خانوادگی انجام شده 
است. عباسی با تاکید بر اینکه در دوره های قبل بیت المال صرف تامین 
حقوق کارکنان مجموعه شهرداری شده است، افزود: این موضوع به 
دلیل عدم داشتن درآمد مناسب شهرداری و سازمان های زیرمجموعه 
بوده است. با اقدامات انجام شده امروز بیش از 50 درصد سازمان های 
ذیل شهرداری خودکفا شده اند و حقوق کارکنان شهرداری به این 

طریق تامین می شود. 

2 انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
مدیره  هیات  رئیس  توسط   - امروز  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
ومدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعضای کمیته فنی 
شدند.   منصوب  شرکت  این  فروش  مامور  همچنین  و  تشخیص 
محمود دشت بزرگ طی حکمی مسعود قنواتی، مهدی زیبایی 
فر، علی اصغر خدامراد منگری، منصور کرمی و محمود دوایی فر 
را به عنوان اعضای کمیته فنی تشخیص شرکت مشخص کرد تا 
با هماهنگی کمیسیون مزایده نسبت به انجام کارشناسی وتعیین 
همچنین  نمایند.  اقدام  واسقاط  مستعمل  مازاد،  اجناس  تکلیف 
تشخیص  دستورالعمل  اجرای  درراستای  و  مدیرعامل  توسط 
شرکت،  تاسیسات  و  اماکن  درانبارها،  موجود  کاالهای  وضعیت 
منطقه ای  برق  درشرکت  فروش  مامور  عنوان  به  فیاضی  محمد 
افراد  این  انتصاب  دراحکام  بزرگ  دشت  شد.  معرفی  خوزستان 
آورده است: امید است با اتکال به خداوند منان درانجام وظایف 
محوله در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط ودر راستای خدمت 

به نظام جمهوری اسالمی موفق و موید باشید.

نشست هم اندیشی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ایالم و پلیس راه استان 
کل  اداره  اندیشی  هم  نشست   - امروز  ایالم- خبرنگار فرصت 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم و پلیس راه استان در خصوص 
ایام  ایمن سازی و رفع ترافیک در محورهای مواصالتی استان در 
اربعین. دراین جلسه مهندس دلخواه مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ضمن خیرمقدم به حاضرین اظهار داشت: هدف از تشکیل 
این جلسه بررسی وضعیت راه های استان و برنامه ریزی و هماهنگی 
الزم در اصالح نقاط حادثه خیز و محورهای پر ترافیک استان است. 
وی گفت: اقدامات سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي در راستاي 
توسعه زیر ساخت هاي پایانه مرزي مهران و راه هاي مواصالتي بسیار با 
اهمیت و تاثیر گذار بوده و بعد از اربعین حسیني سال گذشته کارها 
به جد پیگیري شده و بر اساس تجربه سال گذشته تمهیدات الزم از 
سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي برای ارائه خدمات به 
زائران اندیشیده شده است. وی افزود امید است: با همکاری پلیس راه 
بازدید میدانی از راه های مواصالتی استان داشته باشیم و محورهایی را 
که نیاز به نیوجرسی، خط کشی و اصالح دارند تا زمان باقی مانده تا 
اربعین آماده کنیم. در این جلسه جناب سرهنگ ناصری فرمانده پلیس 
راه استان گزارشی از وضعیت محورهای مواصالتی استان و راه های که 
نیاز به توجه بیشتر دارند ارائه نمود.وی تصریح کرد: باتوجه به زمان 
باقی مانده تا اربعین حسینی )ع( باهماهنگی ستاد اربعین و سایر 
دستگاه های ذی ربط اقدامات الزم برای خدمات دهی به زائران فراهم 
شود. الزم به یاد آوری است: در پایان حاضرین در جلسه نقطه نظرات 
و پیشنهادات خود را در زمینه ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات 

در محورهای مواصالتی استان ارائه نمودند. 

برگزاری سنجش مهارت و آزمون های 
متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های 
صنایع دستي، فرش و... در سال 1395

آزمون  مرحله  پنجمین  امروز -  بندرعباس- خبرنگار فرصت 
سراسري سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای پایان دوره کارآموزان 
دولتي  هاي  بخش  در  هرمزگان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مراکز 
وخصوصي و آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان 
و صنایع دستي، فرش و نان و غله و... برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان، تیمور شیخ آبادی 
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای استان با اعالم 
این خبر گفت: پنجمین مرحله آزمون سراسري سنجش مهارت و 
صالحیت حرفه ای پایان دوره کارآموزان مراکزآموزش فني و حرفه اي 
سال 1395 در بخش هاي دولتي وخصوصي و آزمون سنجش مهارت 
در حوزه هاي صنعت ساختمان و صنایع دستي، فرش و نان و غله و... 
برگزار شد. روز پنج شنبه و جمعه مورخ 29 و 30 مهر ماه برگزار شد. 
شیخ آبادی بیان کرد: 1227 نفردر آزمونهای کتبی هماهنگ مراکز 
دولتی و آموزشگاه های آزاد و نیز 365 نفر در آزمون تفاهمنامه صنعت 
ساختمان و صنایع دستی شرکت کردند. وی ادامه داد: آزمون سنجش 
مهارت در حوزه هاي هماهنگ بخش دولتی و آموزشگاه های آزاد در 
76 حرفه، صنعت ساختمان در 14 حرفه و شرکت 311نفر در حوزه 
صنایع دستي، فرش و نان و... 54 نفر در 9 رشته برگزار شد. وی با 
اشاره به مراحل اجراي آزمون هاي سنجش مهارت بیان داشت: آزمون 
هر حرفه شامل دو مرحله کتبي و عملي است که متقاضیان بخش هاي 
صنعت ساختمان، تفاهمنامه ها ) صنایع دستي، فرش و نان و غله و...(

که قبالً در موعد مقرر برای شرکت در آزمون های مذکور ثبت نام 
کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با 
درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی،کارت 
ورود به جلسه خود رادریافت نمایند. وی تصریح کرد: داوطلبان پس 
از شرکت آزمون کتبي و کسب نمره قبولي براساس برنامه زمان بندي 
اعالم شده از سوی اداره سنجش براي شرکت در آزمون عملي باید به 

حوزه هاي تعیین شده مراجعه نمایند.

 AIS راه اندازی سیستم های مانیتورینگ
بویه ه�ا و چراغ ه�ای دریای�ی آب ه�ای 

استان بوشهر
فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
کارشناسان  همت  با  امروز- 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
سیستم  بوشهر  استان 
مانیتورینگ AIS ) شناسایی 
اتوماتیک( بویه ها و چراغ های 
راه  استان  آبهای  در  دریایی 
اندازی شد. به گزارش روابط عمومی، مسعود قاسمیان،معاون فنی 
ونگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت:به 
منظور ارتقای ایمنی دریانوردی در آب های استان و با رویکرد بهبود 
مدیریت کیفی، یکپارچه سازی و تجمیع اطالعات فنی و محیطی 
بویه ها و چراغ های دریایی و همچنین امکان استخراج گزارش های 
مدیریتی مورد نیاز به منظور کنترل آماده بکاری تجهیزات و کاهش 
هزینه های بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه، سیستم شناسایی اتوماتیک 
بویه ها و چراغ های دریایی در آب های استحفاظی استان بوشهر راه 
شده،  اندازی  راه  مانیتورینگ  افزود:سیستم  قاسمیان  شد.  اندازی 
مطابق با استانداردهای بین المللی )IEC، ITU، IALA و... ( بوده 
که مشتمل بر 6 مرکز کنترل فرعی و یک مرکز کنترل اصلی مستقر 
در بنادر بوشهر، عسلویه، خارگ، گناوه، دیلم و دیر می باشد وی اضافه 
کرد: با استفاده از سیستم مذکور، تعداد 45 عدد بویه از طریق ارتباط 
رادیویی در باند فرکانسی VHF دریایی در سواحل و آب های استان 
بوشهر به صورت آنالین مانیتور می گردند. معاون فنی و نگهداری اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص مزایای این طرح بیان 
کرد: از مزایا و قابلیت های سیستم مانیتورینگ راه اندازی شده می توان 
به مسیر یابی و تعیین موقعیت بویه ها در صورت آزاد شدن آنها در 
دریا، قابلیت ایجاد بویه مجازی و امکان ارسال و دریافت اطالعات از 
فاصله حداقل 100 مایل دریایی اشاره نمود. مسعود قاسمیان عنوان 
کرد: همچنین سیستم مذکور از قابلیت ارسال اطالعات هواشناسی با 
فرمت IMO  در جهت اهداف عملیاتی اداره مهندسی سواحل و بنادر 
و ارسال اطالعات بویه های موج نگار نیز برخوردار می باشد. قاسمیان 
گفت: از دیگر مزایا و قابلیت های سیستم مذکور می توان به ارسال پیام 
حاوی اطالعات نام بویه، شماره MMSI، موقعیت و... برای کشتی ها و 
مراکز کنترل، ارسال پیام حاوی اطالعات وضعیت سوالر، ولتاژ باطری، 
روشن/خاموش بودن چراغ دریایی و... برای مراکز کنترل، تیم نگهداری 
و مدیریت، ارسال پیام هشدار برای مراکز کنترل در صورت جابجایی 
بویه از محل تعیین شده، مشاهده سوابق مسیرهای حرکتی اهداف، 
تعیین مسافت و فاصله بین اهداف مختلف در دریا بر اساس مایل 
دریایی، متر، کیلومتر و فوت، تعیین محدوده آالرم برای هر بویه یا 
شناور در دریا، شناسایی شناور در صورت تصادم و آسیب رساندن به 
GSM،بویه ها،دریافت و مشاهده آالرم های بویه های مجهز به سیستم

گزارش گیری از سوابق وضعیت بویه ها، قابلیت ارسال وضعیت بویه ها 
از طریق ایمیل و SMS وتعیین میزان درصد آماده بکاری بویه ها در 

بازه های زمانی معین اشاره کرد.
با هدف ایجاد و رونق جاذبه های گردشگری ؛

عملیات احداث موزه برق تمبی در 
مسجدسلیمان آغاز شد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - عملیات احداث موزه برق تمبی 
بمنظور ایجاد و رونق جاذبه های گردشگری صنعتی در مهد و زادگاه 
نفت از سوي شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز 
شد. شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، این پروژه که 
یکی از زیرپروژه های موزه گنجینه صنعت نفت در مسجدسلیمان 
است قرار است طی 2 فاز شامل فاز نخست، احداث موزه و محوطه 
داخلی نخستین نیروگاه برق خاورمیانه و فاز دوم، محوطه سازی و 
زیبا سازی اطراف کارخانه به مرحله اجرا در آید. در فاز نخست که 
پیش از این با ثبت آثار و اقالم صنعتی این کارخانه توسط کارشناسان 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور شکل گرفته، بخش های 
مختلف این نیروگاه شامل توربین های گازی، اتاق کنترل، کلید خانه 
و سایر اجزای آن برای بازدید عالقه مندان به تاریخ صنعت نفت 
آماده سازی می گردد.در فاز دوم نیز بهسازی اطراف نیروگاه شامل 
احداث آالچیق، بهسازی ساحل بند آبی مجاور نیروگاه و احداث اسکله 
قایق رانی، احداث سیستم روشنایی محوطه، احداث پارکینگ خودرو، 
احداث فضای سبز و احداث پیاده رو همراه با نصب ادوات ورزشی به 
مساحت 8000 متر مربع به منظور افزایش جذابیت های گردشگری و 
توریستی به این مجموعه قدیمی صنعتی توسط شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا می گردد. این پروژه در راستای جنبه 
تحقق و عمل بخشیدن به شعار سال در خصوص اقتصاد مقاومتی با 
استفاده از توانمندی های این شرکت در حوزه ماشین آالت، نیروی 
انسانی و ادوات و تجهیزات اجرا می گردد. شایان ذکر است نیروگاه 
برق تمبی به عنوان نخستین نیروگاه گازی کشور شامل دو توربین 
گازی و یک توربین اضطراری با قدرت اسمی 9 مگاوات و بمنظور 
تأمین انرژی الکتریکی تأسیسات صنعتی، اداری و منازل کارکنان 
صنعت نفت مسجدسلیمان در سال 1924 میالدی راه اندازی شد. 
این نیروگاه که توسط شرکت سازنده کارکرد آن تا اوایل دهه 50 
و  مراقبت  و  نگهداری  بدلیل  بود  گردیده  بینی  پیش  خورشیدی 
تعمیرات به موقع کارشناسان این شرکت تا سال 1368 یعنی دو 
برابر زمان پیش بینی شده عمر کرد و در دوران جنگ تحمیلی و دفاع 

مقدس نقش مهمی در تأمین برق شهر مسجدسلیمان ایفا می کرد.
جاذبه رنگ ها در فضای سبز بندرعباس؛

700 هزار نشاء گل پاییزی در بندرعباس 
کاشته می شود

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل سازمان پارکها و 
فضای سبز از کاشت بیش از 700 هزار نشاء گل های پاییزی خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
مصطفی خادم با اعالم این خبر اظهار کرد: در فصل پاییز سال جاری 
بیش از 700 هزار نشاء از انواع اطلسی، آهار، جعفری، کوکب کوهی، 
رعنا زیبا و ختمی فصلی در خزانه نهالستان کاشته شد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر عملیات انتقال نشاء به گلدان های بزرگتر این تعداد 
بوته گل در حال انجام است، گفت: این اقدام در راستای ایجاد زیبایی 
هر چه بیشتر بلوارها و بوستان های شهر بندرعباس صورت گرفته 
است. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندرعباس 
تصریح کرد: کاشت انبوه این گونه ها با توجه به برخورداری از مقاومت و 
سازگاری الزم در شرایط خاک و آب و هوای بندرعباس در فصل پاییز 

یک اقدام کارشناسی شده برای تغییر در چهره شهر است.
با صدور حکمی از سوی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت نیرو:
دبیر شورای روابط عمومی و اطالع رسانی 
صنعت آب و برق استان سمنان معرفی شد

فرصت  خبرنگار  سمنان- 
از سوی  طی حکمی  امروز - 
مرکز  سرپرست  و  وزیر  مشاور 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
مدیران  از  یکی  نیرو،  وزارت 
منطقه ای سمنان  برق  شرکت 
روابط  شورای  دبیر  عنوان  به 
منصوب  سمنان  استان  برق  و  آب  اطالع رسانی صنعت  و  عمومی 
گردید. ماشاءاله تابع جماعت مشاور وزیر و سرپرست مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو، با صدور حکمی علیرضا امینیان، 
مدیر دفتر سازماندهی و برنامه ریزی نیروی انسانی در معاونت منابع 
انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان را به عنوان دبیر شورای روابط 
عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و برق استان سمنان منصوب کرد. 
از این حکم آمده است: استمرار موفقیت های خانواده  در قسمتی 
روابط عمومی در گرو همکاری و همیاری بین اجزای گوناگون آن 
بوده و از همین رو ایجاد شبکه پیوسته و نظام یافته ای از ادارات 
روابط عمومی ضامن موفقیت بیش از پیش خواهد بود و در این میان 
شورای روابط عمومی و اطالع رسانی در هر استان از جایگاه و اهمیت 
ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور به مدت یک سال به عنوان 
دبیر شورای روابط عمومی و اطالع رسانی در استان سمنان منصوب 
می شوید. علیرضا امینیان مدیر دفترسازماندهی و برنامه ریزی نیروی 
انسانی در معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان می باشد 
که مسئولیت دبیر شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان 

سمنان را نیز به عهده دارند. 

غرفه  سرما  فصل  شروع  با  فالح-  اسد   - تبریز 
اطالع رسانی مصرف بهینه و ایمن از گاز شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی برپا شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان با اعالم 
این خبر گفت: در راستای اطالع رسانی مصرف بهینه و 
ایمن از گاز طبیعی و استفاده از ظرفیت بوجود آمده 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و استقبال بی نظیر 
مردم از این رویداد فرهنگی غرفه اطالع رسانی مصرف 
بهینه و ایمن از گاز در این شرکت در سالن شهریار 
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در سالن شهریار برپا 
شد. مهندس محمدعلی فتح اله زاده، نقش اطالع رسانی 
از گاز  ایمن  نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و  و 
طبیعی را بسیار موثر دانست و افزود: با توجه به افزایش 
سهم گاز در سبد انرژی مردم و همچنین افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی و با توجه به شروع فصل سرما 
ضرورت اطالع رسانی از این نعمت الهی بیش از بیش 
حائز اهمیت می باشد. وی افزود: در این غرفه کارشناسان 
سواالت  به  پاسخ گویی  و  مشاوره  ضمن  شرکت  این 
بازدید کنندکان در خصوص مسائل مربوط به مصرف 

گاز طبیعی، اقدام به توزیع کتابچه های استفاده ایمن و 
بهینه از گاز طبیعی، کتابچه گاز محور توسعه، بروشور 
آیا می دانید پوستر، لوح فشرده انیمیشن آقای ایمنی به 
زبان آذری و چک لیست ایمنی گاز در منازل به مراجعه 

کنندکان می نمایند.مهندس محمدعلی فتح اله زاده، در 
خصوص اقدامات فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه 
و ایمن از گاز طبیعی در سال جاری افزود: شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی برنامه های گسترده ای را برای 

فرهنگ سازی و اطالع رسانی درباره مدیریت مصرف 
ایمن و بهینه گاز طبیعی تدوین و در دست اجرا دارد.

وی در این خصوص اظهار داشت: با تفاهم نامه همکاری 
و  تبریز  شهرداری  اجتماعی  امور  و  سالمت  مرکز  با 
مشارکت با صدا و سیمای مرکز استان در خصوص تهیه 
و تدوین برنامه های آموزشی و مشارکت در خصوص 
پخش سریال تبریزلی تاجر، برپایی ایستگاه های مشاوره 
رسانه های  ظرفیت  از  استفاده  استان،  سطح  در  ای 
مختلف در آگاه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 
از گاز طبیعی از جمله اقدامات این شرکت در راستای 
فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی می 
باشد.’hc وی در خاتمه خاطرنشان کرد: هر برنامه و 
اقدامی در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن 
از گاز طبیعی زمانی موثر خواهد بود که با همکاری و 
مشارکت مردم شریف استان در رعایت نکات ایمنی و 
مصرف بهینه همراه باشد لذا امید است با اقدامات انجام 
گرفته و مشارکت و همیاری مردم فهیم استان شاهد 
کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی در اقصی 

نقاط استان باشیم. 

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خبر داد 

غرفه شرکت گاز آذربایجان شرقی در زمره پربازدیدترین های نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز قرار گرفت 

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر 
عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با داود 
شهرستان های  مردم  نماینده  محمدی 
قزوین،آبیک والبرز،رئیس مجمع نمایندگان 
استان قزوین ورئیس کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی دیدار و در زمینه 
گفت وگو  شرکت  این  مشکالت  و  مسائل 
کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای زنجان مهندس قاضی زاده در این 
دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق 

منطقه بویژه در استان قزوین به مشکالت 
وچالشهای موجود در اجرای پروژه های در 
دست اقدام پرداخت. دراین نشست صمیمی 
که در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، 
مهندس قاضی زاده با اشاره به انرژیهای نو 
پرداخت  موضوع  اهمیت  پذیربه  وتجدید 
وافزود؛ باتوجه به سیاست های کالن وزارت 
اولویت  در  را  نو  انرژیهای  تولید  که  نیرو 
برنامه های خود قرارداده همت واراده همه 
مردم ومسئولین را می طلبد که در این میان 

همدلی مسئولین دررسیدن به اهداف تعیین 
کننده است. درادامه محمدی رئیس مجمع 
نود  اصل  کمیسیون  ورئیس  نمایندگان 
مجلس ضمن تاکید بر حمایت نمایندگان 
مجلس در اجرایی شدن سیاستهای وزارت 
نو،خواستار  انرژیهای  حوزه  در  بویژه  نیرو 
ارتباط بیشتر نمایندگان با مدیران اجرایی 
شد وافزود؛اگر بخواهیم پروژه ها وطرحهای 
دولت بموقع اجرایی شود باید با تمام وجود 

وهمت جمعی ودر کنار هم اقدام نمائیم.

ساری- خبرنگار فرصت امروز - رئیس موسسه آموزش عالی علمی 
کاربردی صنعت آب و برق مازندران از برگزاری همایش و تبیین برنامه های 
عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش برق وزارت نیرو در سال 95 با حضور دکتر 
داوود منظور معاون هماهنگی پشتیبانی و قائم مقام و عضو هیات علمی 
دانشگاه امام صادق )ع( و متخصصان صنعت برق مازندران و گلستان، 
شرکتهای توزیع برق مازندران، غرب مازندران و گلستان و.... در ساری 
خبرداد. مرتضی خان محمدی هدف از برگزاری این همایش بسترسازی 
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ابالغی مقام معظم رهبر ی با تاکید 
بر انطباق برنامه های وزارت نیرو با سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و 
به منظور تبیین سیاستهای مذکور در نظام اداری، تشریح الزامات اجرایی 
سازمانی و توان افزایی مدیران حرفه ای سطوح ارشد و مبانی و کارکنان 
صنعت آب و برق مازندران گلستان و سمنان دانست. وی با بیان اینکه ما 
2 استراتژی در دستور کار خود داریم، گفت استراتژی تصویب و توسعه که 
االن هم دفتر آموزش سمنان شروع بکار کرده و در صدد توسعه این مرکز 

آموزشی به مجتمع عالی آموزش شمال کشور هستیم. وی اظهار امیدواری 
کرد با عنایت دکتر توکلی رئیس موسسه علمی کاربردی صنعت آب و 
برق و موافقت هیات امنا موسسه در آینده نزدیک واحد آموزشی صنعت 
آب و برق به مجتمع عالی آموزشی شمال کشور تبدیل شود.به گفته خان 
محمدی این مرکز آموزش با مجتمع های عالی آموزشی ارزیابی و تاکنون 
رتبه های خوبی را بدست آورده است.مهندس حسین افضلی مدیرعامل 
عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان نیز ضمن تبریک هفته 
دفاع مقدس، الزامات اقتصاد مقاومتی در مجموعه آب و برق را تشریح کرد.
قائم مقام و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر و استاد دانشگاه تهران 
در همایش اقتصاد مقاومتی که با حضور صاحبنظران شرکتهای آب و برق 
توزیع مازندران و گلستان و سمنان در ساری برگزار شد، گفت: حدود 
94 درصد انرژی برق ایران از نیروگاه های فسیلی و 1/1 درصد از انرژی 
هسته ای و بقیه از سایر انرژی ها از جمله برق آبی تولید می شود. دکتر داود 
منظور افزود: هم اکنون بیش از 90 درصد تجهیزات و نصب و راه اندازی 

آبی  و  حرارتی  نیروگاه های 
کشور مطابق با استانداردهای 
بین المللی توسط متخصصان 
توانمند ایرانی ساخته می شود. 
عضو هیات علمی دانشگاه امام 
شاخص های  به  )ع(  صادق 
برتر صنعت برق کشور اشاره 
 274 تولید  شد:  یادآور  و 
تراوا ساعت برق، ظرفیت 73 
نامی  مگاواتی   152 و  هزار 

نیروگاهها تبادل 3084 مگاوات برق، پایداری 12 ساله سراسری شبکه 
برق کشور وظرفیت کلی شبکه های قدرت، خودکفایی در ساخت تجهیزات 
نیروگاهی، انتقال، توزیع و انجام خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های 

بزرگ از شاخص های برتر صنعت برق کشور است.

دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین 

با حضور دکتر منظور معاون هماهنگی پشتیبانی توانیر در ساری؛

برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش برق وزارت نیرو بررسی شد

شاهرود- بابامحمدی- ستاد اربعین شهرستان های 
عباسعلی  گردید.  برپا  اولین بار  برای  ومیامی  شاهرود 
اربعین  ستاد  عمومی  روابط  مسئول  نوروزعلی 
ستاد  این  گفت:  ومیامی  شاهرود  شهرستان های 
موکب  برپایی  جهت  مردم  وپشتیبانی  باحمایت 
بمدت 15  لغایت 25 صفر  صفر  از11  زائر  وپذیرایی 
است  گردیده  برپا  معلی  کربالی  مقدس  درشهر  روز 

وستاد مرکزی درشاهرود - خیابان 22 بهمن - مقابل 
اداره برق واقع گردیده است. کمیل قندهاری مسئول 
فرهنگی ستاد اربعین شهرستان های شاهرود ومیامی 
دارد  درنظر  ستاد  این  گفت:  باخبرنگارما  گفتگو  در 
روزانه از5000 نفرزائر پذیرایی کند وی افزود: تاکنون 
شاهداستقبال خوب شهروندان بوده ایم که بعنوان مثال 
و.. کمک  نقد  وجه  موادغذایی،  گاز،  کپسول  تعدادی 

محترم  شهروندان  افزود:  درادامه  قندهاری  اند.  کرده 
می توانند کمک های غیرنقدی خود رااعم از حبوبات، 
و...  رب  آبلیمو،  برنج،  روغن،  قند، چای، شکر،  خرما، 
رابه آدرس شاهرود خیابان 22 بهمن مقابل اداره برق 
ستاد مرکزی اهداوکمک های نقدی رابه شماره کارت 
6104337808908444 یا شماره حساب بانک ملت 

5915515595 واریز نمایند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی، احسان جوی با بیان این مطلب 
افزود: این شرکت در نظر دارد با ایجاد زیرساختهای مناسب در سطح 
شهرکها و نواحی صنعتی و حمایت های نرم افزاری از صنایع کوچک، 
زمینه ورود سرمایه های موجود به بخش صنعت را فراهم نماید که این 
امر باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای جوانان و افراد 
جویای کار خواهد شد. وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی با توجه 
به پتانسیل های خاص خود به جایگاه واقعی خود در خصوص صنعت 
و تولید نرسیده است،اظهار داشت: باید با همکاری تمامی دستگاه های 

خدمات رسان صنعت زمینه صنعتی سازی منطقه را فراهم نماییم. 
رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره 

به اینکه امروزه توجه خاصی به صنایع کوچک و خرد می شود، افزود: 
انجام وظیفه در مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی یک کار مقدس 
محسوب می شود که باعث ایجاد اشتغال پایدار و ورود سرمایه ها به 
بخش تولید می شود و این امر نیز در نهایت منجر به رشد اقتصادی 
خواهد شد. جوی با بیان اینکه 34 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در 
استان آذربایجان غربی وجود دارد، اظهار کرد: بیش از یک هزار و 200 
واحد در شهرکها ونواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده است که 
با بکارگیری این تعداد واحد صنعتی زمینه اشتغال برای بیش از 23 

هزار نفر فراهم شده است.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مطابق با برنامه ریزی و تمهیدات 
صورت گرفته، شمار شهرها و روستاهای برخوردار از گاز استان بوشهر 
گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  یابد.  می  افزایش  سرعت  به 
بررسی روند اجرای  این شرکت در جلسه  بوشهر، مدیرعامل  استان 
همین  در  افزود:  مذکور  خبر  بیان  با  استان  گازرسانی  پروژه های 
انتقال  بر 22 کیلومتر خط  بالغ  نیمه نخست سالجاری  ارتباط طی 
گردیده  اجرا  استان  سطح  در  گاز  شبکه  کیلومتر   590 بر  افزون  و 
گذاری، 74  میزان شبکه  این  از  داد:  ادامه  مهندس حسینی  است. 
کیلومتر سهم شهرها و بیش از 516کیلومتر سهم روستاهای استان 
بوده است. ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه طی دو سال گذشته تمام توان خود را جهت توسعه شتابان 

گازرسانی در استان بکار گرفته ایم اظهار داشت: تا کنون33 شهر و 
اند. وی  قرار گرفته  استان تحت پوشش گاز طبیعی  249 روستای 
ویژه  به  استان  مختلف  بخش های  و  مناطق  به  گازرسانی  ادامه  در 
مناطق روستایی محروم و دور افتاده را از مهمترین اولویت های پیش 
رو برشمرد و بیان داشت: تالش های گسترده ای جهت گازرسانی به 
حجم وسیعی از روستاهای استان از محل اعتبارات بند »ق« تبصره 
روستاها  این  شاا..  ان  که  دارد  قرار  کار  دستور  در  بودجه  قانون   2
طی سالجاری و سال آینده به تدریج به شبکه سراسری گاز متصل 
می شوند. این مقام مسئول با قدردانی از تصمیمات ارزشمند صورت 
تحقق  روستاهای کشور،  به  گازرسانی  اعتبار  تامین  بر  مبنی  گرفته 
محروم  نقاط  به  درگازرسانی  بزرگ  تحولی  ساز  زمینه  را  مهم  این 

توسعه  نتیجه  در  و  زدایی  محرومیت  راستای  در  شیرین  نویدی  و 
اضافه  حسینی  مهندس  نمود.  عنوان  مناطق  این  هادر  زیرساخت 
نمود: تسریع در روندگازرسانی به روستاهای استان یکی از مطالبات 
اساسی و به حق روستانشینان می باشد که اجرای آن، ضمن افزایش 
سطح رضایتمندی ایشان به فرآیند تولید در روستاها کمک کرده و 
از مهاجرت های ناشی از کمبودها در روستاها جلوگیری می نماید. 
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در انتها اشاره ای نیز به وضعیت 
نصب انشعابات در استان نمود و بیان داشت: با تمام توان در راستای 
اعالم  برنامه های  با  و مطابق  نموده  پذیرش مشترکین جدید تالش 
شده، تا پایان سالجاری به رقم نصب 22هزار انشعاب طی سال 95 

عمل خواهیم نمود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به منظور بحث 
تبیین  در  الزم  هماهنگیهای  انجام  و  نظر  تبادل  و 
دستورالعملهای جدید شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی، نشست مشترک مسئولین شرکت نفت گلستان 
و مدیران مجاری عرضه)جایگاه های( استان در سالن 
اجتماعات ستاد این منطقه برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

گلستان امیر بنی کریمی، مدیر منطقه ضمن عرض 
تسلیت بمناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری 
ساالر و سرور شهیدان حضرت ابا عبداهلل حسین)ع( و 
تقدیر از تالش و مساعی مدیران و کلیه کارکنان مجاری 
عرضه در امر سوخترسانی مطلوب به احاد مردم شریف 
استان و مسافران و زائران امام رضا)ع( در فصل تابستان، 
از  صادره  اطالعیه های  مفاد  به  جایگاهداران  برتوجه 

سوی شرکت نفت و دقت نظر در اجرای آنها تاکید کرد 
و اظهار داشت: از بنیادی ترین اهداف شرکت تعامل 
حسنه بامالکین و مدیران مجاری عرضه می باشد.وی در 
ادامه با اشاره به تقارن ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای 
حسینی با تعطیالت پایان هفته و افزایش حجم تردد و 
مسافرین و به تبع آن رشد مصرف فراورده های نفتی، بر 
نظارت مستمر بر وضعیت مجاری عرضه توسط بازرسین 

شرکت و مدیران جایگاهها و خرید بموقع فراورده های 
نفتی توسط متصدیان مجاری عرضه جهت ارائه خدمات 
مطلوب به مراجعین و عزاداران حسینی تاکید نمود.

در ادامه این نشست و پس از قرائت دستورالعملهای 
جدید،پیرامون مسائل مطرح شده توسط حاضرین بحث 
و تبادل نظر گردید و به ابهامات توسط کارشناسان و 

مسئولین پاسخ های الزم داده شد.

رئیس  صابر  عباس  پور-  قلی  زینب  رشت- 
کمیسیون عمران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مدیر  قدیمی  فاطمه  زیست،  و محیط  بهداشت  و 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر 
حسن  رشت،  خالق  شهر  در  یونسکو  برنامه های 
هادی زاده مدیر دفتر توسعه گردشگری شهرداری 
رشت در نشست شبکه شهرهای خالق در جئونجو 
کره جنوبی حضور یافتند. در مراسم افتتاحیه این 
نشست نماینده وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری 
و  کره  یونسکو  ملی  کمیسیون  کل  دبیر  میزبان، 
جئونجو،  اینچئون،  سئول،  شهرداران  همچنین 
گوانگجو، بوسان، تونگیئونگ، دائگو، پاجو، بوچئون 

خالقیت  بخش  مدیر  و  داشتند  حضور  یوسو  و 
یونسکو، دستیار فرهنگی یونسکو و نمایندگان شبکه 
کلیدی  سخنرانان  از  نیز  ژاپن  و  کانادا  شهرخالق 
بودند که به بررسی اهداف توسعه پایدار و استراتژی 
آینده و مطالعات موردی عملکرد شبکه های شهر 
پرداختند. مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق 
این  برگزاری  اهداف  جمله  از  کرد:  تصریح  رشت 
نشست توسعه شبکه، بحث و بسط دادن فعالیت های 
مشارکتی در میان شهرهای خالق یونسکو در زمینه 
از شبکه  آگاهی عمومی  افزایش  خوراک شناسی، 
شهرهای خالق یونسکو به عنوان مدلی برای توسعه 
پایدار شهری با استفاده از خالقیت به عنوان یک 

عامل استراتژیک و ایجاد شبکه شهرهای خالق کره 
به منظور فعالیت به عنوان یک گروه مشورتی را 
می توان نام برد. مدیر برنامه های شهر خالق رشت 
دریونسکو خاطر نشان کرد: برگزاری تورهای آشپزی 
و  جئونجو  غذای  از  مجللی  جشن  گردشگری،  و 
اجرای سنتی جئونجو نیز در دستور کار قرار داشت. 
وی در خصوص مباحث آموزشی مطرح شده یاد آور 
تجاری سازی  مواردی  اساتید  کار گاه های  در  شد: 
غذاها و نحوه ارائه محصوالت، اهداف، استراتژی ها 
با تاکید بر جشنواره ها، پیشنهاد تشکیل کمیته های 
گروه  ذیل  تحقیق  برنامه ریزی،  سیاست گذاری، 
خوراک شناسی شهر های خالق و عضویت هر یک 

از شهر ها در کارگروه های مختلف، نحوه ارایه غذا 
و برگزاری تورهای مزرعه، تاثیر سرمایه گذاری در 
مسیر غذا در توسعه اقتصادی شهر ها، نحوه تغذیه 
سالم و موارد آزمایشگا هی انجام شده در خصوص 
عدم داشتن دانش درست مصرف کردن غذا، تاکید 
بر رابطه بین فرهنگ و غذا و رفتار شهروندان در 
رستوران ها از جمله موارد مورد بحث بود. قدیمی 
توسط  شده  مطرح  پیشنهادات  کرد:  نشان  خاطر 
اعضا شامل ایجاد یک شبکه مانند نشنال ژئوگرافیک 
در خصوص غذاها توسط شبکه شهرهای خالق غذا 
و به اشتراک گذاری داده ها در یک بستر یکپارچه 

مجازی بود. 

برپایی ستاد اربعین شهرستان های شاهرود ومیامی برای اولین بار

ایجاد اشتغال پایدار هدف اصلی شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی

طی نیمه نخست سالجاری محقق گردید

اجرای افزون بر 590 کیلومتر شبکه گاز و 22 کیلومتر خط انتقال در استان بوشهر 

نشست مشترک مسئولین شرکت نفت گلستان با صاحبان مجاری عرضه استان

نشست شبکه شهرهای خالق در کره جنوبی برگزار شد

تبریز - اسد فالح- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی به همراه معاونین و رئیس روابط عمومی منطقه از انبار 
نفت شهدای پخش تبریز بازدید کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس ابوالفضل روح اللهی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی با حضور در واحدهای ستادی انبار، بارگیری، 
کنترل کیفیت، ایمنی و آتش نشانی، مهندسی، حراست و گاز مایع 
با کارکنان این مجموعه گفتگو و بر لزوم تالش مضاعف در راستای 
خدمت رسانی بیشتر به مردم تاکید کرد.وی در این دیدار با اشاره بر 

اهمیت نیروهای فنی و عملیاتی در شرکت خواستار همدلی کارکنان 
انبار نفت شد.حسن دلبری، رئیس انبار نفت شهدای تبریز نیز به همراه 
سایر مسئولین مستقر در انبار ضمن تشکر از حضور مدیر منطقه در 
جمع کارکنان انبار، گزارشی از عملکرد این انبار و پروژه های در دست 
اجرا ارائه کرد.شایان ذکر است مهندس ابوالفضل روح اللهی، مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی و مسئولین همراه 
قبل از بازدید با حضور در یادمان شهدای پخش تبریز با قرائت فاتحه به 

روح مطهر شهدای واالمقام ادای احترام کردند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از انبار نفت شهدای پخش تبریز بازدید کرد 
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