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رئیس سازمان زندان ها واقدامات تامینیوتربیتیکشوربابیانراهکارهایکاهشجمعیتزندانیانگفت :عدم حساسیتبه
وضعیت زندانیان وخانواده های آنان موجب بروز آسیب های اجتماعی خواهد شد .به گزارش ایرنا ،اصغر جهانگیر اظهار کرد:
برنامه کاهش جمعیت زندانیان طراحی شد که امیدواریم با اجرای کامل آن بتوانیم شاهد کاهش جمعیت زندانیان باشیم.

عدم حساسیت به وضعیت زندانیان
موجب بروزآسیب های اجتماعی می شود
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عابران پیاده چه نکاتی را
باید رعایت کنند؟

ح
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ممنوعیتایجادآلودگیصوتی
درکارگاههایساختمانی

مشاوره حقوقی
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طبق ماده  215آییننامه راهنمایی و رانندگی ،عابران پیاده موظفند«:الف ـ در محلهایی که پیاده
رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند؛ ب ـ در محلهایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود،
به دالیلی غیر قابل تردد باشد باید از منتهیالیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند؛
پ ـ برای گذشتن از عرض راه ،تنها از گذرگاههای پیاده ،پلهای هوایی و گذرگاههای زیرزمینی مجاز عبور نمایند .ت ـ از
دویدن ،پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیهباشند .ث ـ از حصار آزادراهها
نگذرند و در بزرگراهها و خیابانها ،از البهالی درختان و گل بوتههای حاشیه و میانه راه عبور نکنند؛ ج ـ در تقاطعها با روشن
شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند؛ چ  -از موانع و خط
کشیخطوطویژ هسوارهروخیابانهاومیدانهاعبورنکنند؛ح-دربزرگراههاوخیابانهایاصلی،ازخارجازگذرگاههای
تعیینشدهعبورنکنند؛خ-درسوارهروخیابان،برایسوارشدنبهوسیلهنقلیهوهمچنینصحبتکردنیاخریدوفروشبا
راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه ،توقف نکنند ».از سوی دیگر ،بر اساس مواد 218و 219آییننامه راهنمایی و رانندگی،
«شهرداریها موظفند پیادهروهای استاندارد ،هموار و ایمن ،با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلوالن ،با صندلی
چرخدارویابدونآن،درحاشیهمعابرشهریایجادکنندوباتوجهبهموقعیتجغرافیاییشهر،درمحلهایمناسبنیز،
مسیر عبور دوچرخه سواران را تا حد امکان و به صورتجداگانه ایجاد کنند» و «به منظور افزایش ایمنی عبور
و مرور ،با همکاری زیرمجموعههایوزارت نیرو ،برای تأمین روشنایی معابر شهرها اقدام کنند ».برای
جلوگیری از حوادث ناشی از کار روی معابر عمومی ،طبق ماده 212آییننامه« ،اشخاصی که به هر
عنوان روی راههای عمومی کار میکنند ،موظفند پیش از شروع به کار ،عالیم ایمنی عبور و مرور
را ،بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی  ...در محل ،نصب و همچنین لوازم کار ،لباسهای
کارگران و وسایل نقلیه خود را بهعالیم هشدار دهنده مجهز نمایند».

طبق بند  2ماده یک «آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها» « ،آلودگی صوتی
عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز ».بر اساس
ماده 2اینآییننامهکهدرسال 1378بهتصویبهیئتوزیرانرسیدهودرشهریورماهسال 1394اصالحشدهاست،
« مبادرت به هرگونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع می باشد ».بر اساس این آییننامه ،منابع و
کانونهای آلودگی صوتی عبارتند از  «:الف – نیروگاهها و پاالیشگاهها؛ ب -کارخانهها و کارگاهها؛ ج – وسایل نقلیه موتوری
ل و نقل و توقفگاههای دایمی وسایل نقلیه موتوری؛
اعم از هوایی ،دریایی ،زمینی و زیرزمینی؛ د – فرودگاهها ،پایانههای حم 
هـ–تعمیرگاههایوسایلنقلیهموتوریوآندستهازواحدهایصنفیکهفعالیتآنهاباآلودگیصوتیمالزمهدارد؛و-میادین
تیر و محلهای تمرین نظامی؛ ز -سایر منابع ،مانند ژنراتورها و موتورهای تولید برق ،استقرار بلندگوها در اماکن عمومی و
محوطههایغیرسرپوشیده،مباشرتبه هر عمل یا ترک عمل که ایجاد آلودگی صوتی نماید؛ ح -کارگاههای ساختمانی».با
این حال ،طبق ماده  14آییننامه ،که در اصالحیه شهریورماه سال  1394به آن افزوده شده است« ،وزارت راه و شهرسازی
مکلفاستدراجرایماده 33قانوننظاممهندسیوکنترلساختمان-مصوب-1374ظرفیکسالازتاریخالزماالجرا
شدن این تصویبنامه ،دستورالعمل کاهش آلودگی صدا ،ناشی از فعالیتهای ساختمانی و سایر ساخت و سازها
کمی و زمانی ،تدوین و ابالغ نماید ».با توجه
در محدوده شهرها و روستاها را با لحاظ محدودیتهای نوعیّ ،
به زمان الزم االجرا شدن این تصویبنامه ،یعنی شهریورماه سال  ،1394وزارت راه و شهرسازی تا
شهریورماه سال 1395برای تدوین دستورالعمل مربوط به آلودگی صوتی کارگاههای ساختمانی
فرصت دارد .مسئولیت تعیین حد مجاز آلودگی صوتی با سازمان حفاظت محیط زیست است.
از سوی دیگر ،طبق ماده  7آییننامه« ،به کار انداختن و تردد هرگونه وسیله نقلیه موتوری مولد
آلودگی صوتی ،ممنوع میباشد».

حمایت های قانونی از بانوان کارگر

چه کسانی از متوفی ارث می برند؟

برخیگمانمیکنندحمایتقانونازبانوانکارگ ِرمشغولبهکار،تنهامحدودبهمرخصیزایمان
است،درحالیکهقانون،درمواردمتعددیازبانوانکارگرحمایتکردهوشرایطویژهایرابرایآنها
درنظرگرفتهاست.طبقماده 78قانونکار،درکارگاههاییکهدرآنهابانوانمشغولبهکارهستند،
کارفرمامکلفاستبهمادرانشیرده،تاپایاندوسالگیکودک،بهازایهرسهساعتکار،نیمساعتفرصت
شیردادنبهکودکبدهد.زمانهایشیردادنجزوساعاتکارمادرمحسوبمیشود.افزونبراین،کارفرمامکلف
استمتناسبباتعدادکودکانوبادرنظرگرفتنگروهسنیآنها،محلیرابراینگهداریاطفالایجادکند.ایجادچنینمراکزی
طبق استانداردهای مشخص شده از طرف سازمان بهزیستی کل کشور خواهد بود .طبق ماده 67قانون تأمیناجتماعی،
بانوانکارگریکهطییکسالقبلاززایمان،دستکمشصتروزسابقهپرداختحقبیمهداشتهباشند(منظور،سابقهکار
ثبتشدهوموردتأییدسازمانتأمیناجتماعیاست.اینسابقهکارباقرارداشتننامکارگردرلیستبیمهوپرداختحقبیمه
مربوطهتوسطکارفرما،ایجادمیشود)،درصورتعدماشتغالبهکارمیتوانندازکمکهزینهبارداریاستفادهکنند.بهدیگر
سخن،خانمیکهبیکاراست،اماطییکسالقبلاززایماندستکمشصتروزسابقهبیمهدارد،میتواندازسازمانتأمین
اجتماعی کمک هزینه زایمان دریافت کند .بانوانی که شرایط ذکر شده در ماده  67را دارا هستند ،میتوانند از کمکها،
معاینههایطبیومعالجاتقبلوبعداززایماناستفادهکنند.ایندستهازبانوانکارگرمیتوانندبااستنادبهماده 68قانون
تأمیناجتماعی ،به جای امکانات یادشده ،از سازمان تأمین اجتماعی تقاضای پرداخت وجه نقد کنند .طبق ماده
طفلبانویکارگ ِربیمهشدهبهشیرخشک(بهدلیلابتالیمادربه
 69قانونتأمیناجتماعی،درصورتنیاز ِ
بیمارییافوتوی)،شیرموردنیازطفلتا 18ماهگیتوسطسازمانتأمیناجتماعیتهیهخواهدشد.
افزونبراین،بهاستنادتبصره 4ماده 76قانونتأمیناجتماعی،بانوانکارگریکه 20سال
سابقهکار(ثبتشدهدرلیستهایبیمه)و 42سالداشتهباشند،میتوانندتقاضای
بازنشستگی ،با بیست روز حقوق ،را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.
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به استناد ماده  861قانون مدنی ،ارث بردن از متوفی(فوت شده) در صورتی پیش میآید
که فرد یا با متوفی خویشاوندی نسبی(خونی) داشته باشد یا خویشاوندی سببی(نوعی
خویشاوندی که با ازدواج به وجود میآید) .در میان خویشان سببی متوفی ،تنها همسر دائم ارث
میبرد .وارثانی که به دلیل قرابت خونی(نسبی) از متوفی ارث میبرند ،طبق ماده  862قانون مدنی،
به سه طبقه تقسیم میشوند« :طبقه اول» ،شامل پدر ،مادر وفرزندان متوفی(در صورتی که فرزند یا فرزندان
متوفی فوت کردهباشند و هیچ فرزندی از او باقی نمانده باشد ،نوههای او – در صورت وجود -جایگزین فرزندان در
طبقه اول میشوند)« ،طبقه دوم» ،شامل پدربزرگ ،مادربزرگ ،برادر و خواهر(در صورتی که برادر و خواهر متوفی فوت
کرده باشند و هیچکدام از برادران و خواهران او در قید حیات نباشند ،فرزندان برادران و خواهران جایگزین آنها در طبقه
دوم می شوند)« ،طبقه سوم» ،شامل عمو ،عمه ،خاله و دایی متوفی(در صورتی که هیچکدام از افراد ذکر شده در این طبقه
زنده نباشند ،فرزندان آنها ،جایگزین خواهند شد) .تا زمانی که حتی یک نفر از طبقه باالتر در قید حیات باشد ،طبقه
بعدی از متوفی ارث نخواهد برد .به عنوان مثال ،اگر پدر متوفی یا نوه او(اعم از نوه دختری یا پسری) زنده باشد ،ارث بردن
خواهر و برادر متوفی ،منتفی است؛ یا اگر از طبقه دوم ،تنها یک خواهرزاده در قید حیات باشد ،عموها ،عمهها ،خالهها و
داییهای متوفی از او ارث نمیبرند.
با این حال ،باید توجه داشته باشید که اگر متوفی توسط یکی از وارثان به قتل برسد(قتل عمد) قاتل از مقتول ارث
نخواهد بردُ .کفر وارث نیز باعث عدم ارث بردن وی از متوفی خواهد شد .موضوع کفر وارث باید در دادگاه
صالح ثابت شود و نمیتوانیم ِصرفا با تهمت و گمان ،فردی را کافر معرفی و او را از ارث محروم کنیم.
به موانعی که باعث میشود فردی که در یکی از طبقات ارث حضور دارد یا همسر دائم متوفی
ِ
«حاجب» میگویند .پدر ،مادر ،پسر ،دختر و شوهر
است ،از متوفی ارث نبرد ،اصطالح ًا
یا زن ،تنها وارثانی هستند که جز «قتل» و «کفر» حاجب دیگری ندارند.
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مسئولیت نگهداری اموال درمراکزعمومی
شخصی اتومبیل خود را به دوستش
فقه و حقوق
محمد علی ندائی امانت میدهد تا در پارکینگ منزل
خ��ودش از آن ن��گ��ه��داری کند ولی
دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده
میکند،اینکارخیانتدرامانتوجرممحسوبمی
شود .احکام و مقررات امانت داری چیست که این
کار،خیانت درامانت به شمارمی رود؟درفقه،کتابی
تحتعنوان«ودیعه»،احکامامانترابیانکردهاست
.این احکام درم��واد 607ت��ا 634قانون مدنی نیز
مطرح شده است؛ زیرا قرارداد امانت ازقراردادهای
اساسی اجتماعی است که به تعبیرحضرت آیت ا...
ج��وادی آملی ،یکی ازاحکام بین المللی اسالم به
شمارمیرود.
▪▪تعریفامانت

درک��ت��اب ه��ای فقهی ب��ه ج��ای ام��ان��ت ،اصطالح
«ودیعه » وبه جای امانت گذار«،مودع »وبه جای امانت
دار«،مستودع» یا «امین» به کارمی رود.براین اساس،
درماده 607قانون مدنی ،ق��رارداد ودیعه این گونه
تعریفشدهاست«:ودیعهعقدیاستکهبهموجب آن
یکنفرمالخودرابهدیگریمیسپاردبرایآنکهآن
رامجانانگاهدارد».چنانکهدراینتعریفآمدهاست،
حقیقت«امانت»،نیابتگرفتنبراینگهداریاست،
منتهاایننگهداریرایگانانجاممیشود.برایدرک
بهترقرارداد امانت ،باید تفاوت آن با ودیعه وقرض را
مورد توجه قرارداد .دراین زمینه باید گفت که تفاوت
ودیعه با عاریه ،آن است که درودیعه،هدف ،نگه داری
مالامانیاستدرحالیکهدرعاریه،هدف،استفاده

مجانیعاریهگیرندهازمالعاریتیاست.تفاوتامانت
باقرضهمدراین استکهدرامانتبایدعینمالامانی
بهمالکبازگرداندهشود،درحالیکهدرقرضچنین
چیزیشرطنیست.عالوهبراینکهدرقراردادقرض،
قرضگیرندهبهنیتاستفادهوتصرف،قرضمیکند
درحالیکهتصرفدرمالامانیجایزنیست.
▪▪امانتمالکیوامانتشرعی

مالیکهدراختیارفردی قرارمیگیردیاتوسطمالک
وقائممقامدردستامینقرارمیگیرد،یااینکهمال
به طورقهری به دست امین می رسد؛ مانند جایی که
کسیمالیراپیداکند،بهامانتنوعاول،امانتمالکی
گفتهمیشودوبهامانتنوعدوم،امانتشرعی.تفاوت
این دو ،آن است که درامانت مالکی ،هرزمان مالک،
مال خود را طلب کند،امین باید مال امانی را تحویل
مالکدهدولیدرامانتشرعی،بایدآن  راحفظکند
صاحبشبرساند،هرچندکه

ودراولینزمانممکنبه
صاحبشآنرامطالبهنکند.
▪▪امانتبالذاتوامانتبالتبع

بحث دیگر درباب امانت  ،آن است که گاه مال امانی
ازابتدا به عنوان امانت ،تحویل امانت دارمی شود ؛
مانند ساک یا پول وجواهری که مردم هنگام زیارت
حرم مطهررضوی،به متصدیان مربوطه تحویل می
دهندیامانندنگهداریخودروهادرپارکینگویانگه
داری طال وجواهر درصندوق امانات بانک ومانند آن
 .اما گاه امانت به تبع یک قرارداد دیگر ودرضمن آن
تحقق می یابد ؛مانند ملک اجاره ای که به طورامانی

در دست مستاجر است .ای��ن گونه ام��وال نیزحکم
امانتداردوبهاصطالحفقهی،یدمستاجر،یدامانی
است .درماده 631قانون مدنی به این نکته چنین
اشاره شده است  «:هرگاه کسی مال غیررا به عنوانی
غیرازمستودع(امانت دار) متصرف باشد ومقررات
این قانون اورا نسبت به آن مال امین قرارداده باشد
،مثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین
مولیعلیه
ولینسبتبهمالصغیریا ّ
مستاجره،قیمیا ّ
وامثالآنهاضامننمیباشند».
▪▪یدامانیویدضمانی

چنان چه مال دیگری دردست فرد باشد ،این سوال
مطرح می شود که درصورت تلف شدن ،مسئولیت
فرد نسبت به مال تلف شده چگونه است؟ درپاسخ به
اینسوالبایدگفت؛درفقهاسالمیدوگونهیدتعریف
شدهاست:یدامانیویدضمانی.یدامانی،یدیاست
که درصورت تلف شدن مال،انسان نسبت به جبران
خسارت آن مسئولیت ندارد مگراین که درحفظ و
نگهداری آن کوتاهی کرده ویا نسبت به آن تعدی
وتصرفنابجاکردهباشد؛کلیهاماناتوآنچهدرحکم
امانتاست،یدفرددرآنها،یدامانیبهشمارمیرود
 ،اما ید در اموال غصبی ومانند آن ،ید ضمانی است
به این معنا که درص��ورت تلف شدن،انسان ضامن
جبران خسارت آن هاست.بنابراین ید ضمانی،
ی��د مسئولیت وی��د ام��ان��ی ،ی��د غیرمسئول اس��ت .
▪▪مصادیقیدامانی

درزمانهایقدیم،امانتگذاریامریمرسومورایج

روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

 /94442939آ

مدیرکل سازمان دامپزشکی
خراسان رضوی
کسب رتبه برتری در کشور

را برای جنابعالی و اداره کل خراسان
رضوی و پرسنل پرتالش دامپزشکی
شبکه مشهد تبریک و تهنیت می گوییم.

شرکت بین المللی
پامچال آسیا (کمالی)
 /94441368ف

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش:
از شخصی طلبکار بودم .وقتی شکایت کردم،
رسیدی ارائ��ه کرد که کارشناس آن را جعلی
تشخیص داد .حال دوباره با آوردن دو شاهد در
پی از بین بردن حق من است .آیا می توانم اقدام
مؤثریبرایاحقاقحقمانجامدهم؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناس رسیدهای
ارائه شده از سوی بدهکار ،جعلی تشخیص داده
شده است ،شما می توانید او ًال ،علیه ارایه دهنده
رسید ها به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول
(جعلی)شکایتکنید،ثانی ًا،دردعوایمطالبهوجه،
نسبت به جرح (رد) شهود به این شرح اقدام کنید.
شما می توانید با مراجعه به دادسرای محل وقوع
جرم (محل ارائه رسیدها) به اتهام جعل و استفاده
از سند مجعول شکایت کیفری مطرح کنید .ماده
 536قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) بیان می
کند« :هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی
جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد
استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت وارده ،به
حبسازششماهتادوسالیابهسهتادوازدهمیلیون
ریالجزاینقدیمحکومخواهدشد».همچنین،در
مورد شهود ارائه شده از سوی بدهکار ،شما هم اگر
شهودی در این زمینه دارید به دادگاه معرفی کنید
تا به حقانیت شما نزد قاضی شهادت دهند .پس از
اخذ گواهی از شهود شما نزد قاضی ،چنانچه مفاد
گواهیشهودشماوشهودطرفمقابل با یکدیگردر
تعارض باشد ،دادگاه به هیچ کدام ترتیب اثر نمی
دهد.همچنین شما می توانید شهود طرف مقابل
را جرح (رد) کنید .جرح شاهد عبارت است از اثبات
فقدانیکیازشرایطیکهدرقانونبرایشاهدمقرر
شده است .به عبارت دیگر ،اثبات کنید که شهود
معرفی شده از سوی بدهکار دارای یکی از شرایط
نمی باشند .ماده  177قانون مجازات اسالمی
در ب��اره شرایط شاهد مقرر ک��رده اس��ت« :شاهد
شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا
باشد-1 :بلوغ-2 ،عقل-3 ،ایمان-4 ،عدالت،
-5طهارت مولد-6 ،ذی نفع نبودن در موضوع،
-7نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها،
-8عدم اشتغال به تکدی-9،ولگرد نبودن»
است،مسئولتلفیانقصمالنخواهدبود.بهعبارت
دیگر،امینمسئولاتالفاست؛نهتلف.
 -5رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی
دیگرمالکاست،بایدآنرابهمالکواقعیردکند.
تگذار
▪▪ تعهداتامان 

-1پذیرفتنمالامانیدرصورتفسخعقد
  -2پرداختهزینهنگهداری؛امانتگذارمکلفاست
مخارجحفظونگهداریمالودیعهرابپردازد.
▪▪مسئولیتحقوقیبرنگرداندنامانت

بود اما درزم��ان ما این امرقالب های جدیدی پیدا
کرده است که ازجمله آن ها می توان این موارد رابه
عنوان مصداق های ید امانی مطرح کرد :سپردن
ام��وال به همسایه هنگام سفر ،نگهداری موبایل
وم��دارک درمراکزعمومی مانند ادارات ،اماکن
مقدس و، ...نگهداری جواهر درصندوق امانات
بانکی  ،نگهداری خودروها درپارکینگ ،مرسوالت
قیم
پستی ،امالک اجاره ای ،اموال یتیم دردست ّ
ولی ،خودرو در تعمیرگاه،
واموال محجوردردست ّ
چک دردست بنگاه(درصورتی که به عنوان ضمانت
نباشد) ،پارچه در اختیار خیاط،اموال تحت اختیار
کارمندان وکارگران ومانند آن .دراین که آیا جهیزیه
امانتی دست شوهربه شمارمی آید یانه ،باید گفت
؛به دلیل این که جهیزیه درح��ال استفاده توسط
خانم خانه اس��ت ،نمی ت��وان آن را امانتی دست
شوهرمحسوب کرد.
▪▪تعهداتامانتدار

  -1حفاظت از مال امانتی به صورتی که امانت گذار
مقررکردهاست.درغیراینصورت،طبقمتعارفباید

آگهی مناقصه عمومی شماره 94.17
(دو مرحله ای)

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات مورد نیاز خود
را از طریق مناقصه عمومی و از تولیدکنندگان داخلی خریداری نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر به
آدرس های ذیل مراجعه گردد:
 -1مشهد -بلوار خیام -شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -امور تدارکات -اداره خرید کاال-
تلفن051-37681067 :
 -2سایت معامالت توانیر www.tavanir.org.ir
 -3وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد www.Meedc.ir
 -4پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir

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

ارتقاء شایسته شما را به

مقام شامخ دانشیاری

تبریک عرض نموده ؛ توفیقات روز افزون
شما را از خداوند منان خواستاریم.
همواره مایه افتخار ما هستید.

از طرف فرح میرزائیان
و خسرو چمنیان

 /94441556ق

عملکندواالضامناست.حضرتامامخمینی(ره)
درتحریرالوسیله ،نگهداری مال امانی درح��رز را
مصداق امانت داری می دانند ودرای���ن ب��اره می
نویسند «:برامینواجباستامانترابهمقدارمتعارف
حفظ کند و آن را در جایی که حرز آن نوع کاالست
بگذارد ...به عبارت دیگر؛ هر چیزی را در محلی قرار
دهد که در آن جا قرارش دهد نمی گویند در امانت
خیانتکردهودرحفظآنسهلانگاریکردهاست».
 -2تصرف نکردن در م��ال امانی ،مگر ای��ن که به
صراحتیابهطورضمنی،مالکآنرااجازهدادهباشد.
بنابراینچنانچهمالکاجازهندادهوامانتدارازمال
امانی استفادهکند،ضامناست.
 -3رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که
دریافت کرده است ،برگرداند نه عوض و بدل آن را؛
مگراینکهعینمالازاوقهرًاگرفتهشدهیاتوسطامین
تلفشدهباشدکهدراینصورت،عوض،مثلیاقیمت
آنرابایدبپردازد.
 -4ضمانت امین در صورتی که مال توسط او یا ورثه
اشتلفشودیااینکهدرنگهداریمال،تعدیوتفریط
کرده باشد؛ در غیر این صورت به دلیل این که امین

یدامانیدرچندصورتبهیدضمانیتبدیلمیشود:
 -1امانت دار ،وج��ود امانت را انکار کند و خود یا
شخصی غیر از مالک واقعی را مالک تلقی کند.زیرا
دراین صورت ،غاصب تلقی می شود وید غاصب ،ید
ضمانیاست.
 -2از ح��دودی که قانونگذار یا مالک برای حفظ و
نگهداری مال توسط امین تعیین کرده است ،تجاوز
کندیامرتکبتقصیرشود.زیرایدامانیمشروطبهاین
است که تعدی وتفریطی در حفظ امانت انجام نشده
باشد.حال چنان چه مال امانی تلف شده ومالک،
مدعی تفریط امانتدار باشد وامین آن را انکارکند
،دراینصورت،چنانچهمالکسندومدرکیبرادعای
خودنداشتهباشد،حرفامینپذیرفتهمیشود.
 -3امانت دار باوجود مطالبه مالک ،از استرداد
امانت ،امتناع ورزد که در این صورت هم دیگر امین
تلقی نمیشود .ماده 616قانون مدنی دراین باره
مقررمی کند «:هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود
وامین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع ،احکام
امین به او مترتب نشده وضامن تلف وهرنقص
وعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن
عیب یا نقص مستندبه فعل اونباشد».

مدیریت محترم کارخانه خوراک دام
و طیور ممتاز دانه قوچان
انتخاب بجا و شایسته آن واحد محترم
تولیدی را بعنوان

واحد نمونه شهرستان قوچان
به جنابعالی و همکاران شما
تبریک عرض می نماییم .

قربانی

(مدیریت تولید لبنیات محلی قوچان)

 /94440714ش

مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان رضوی
کسب رتبه برتر کشوری که حاصل زحمات شبانهروزی
جنابعالی و پرسنل محترم آن اداره کل می باشد را خدمت
شما و همکاران گرامیتان تبریک عرض می نماییم.

مجتمع صنعتی طیوران مشهد-حیدرپناه

 /94442784م
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