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صدور قرارهایی که محدودکننده
آزادی است ،به حداقل برسد

...

بازخوانی فتاوای حضرت آیت ا ...خامنه ای درباره تعامل با سایر مذاهب اسالمی

دانشنامه حقوقی

وحدت اسالمی؛حکم شرعی و فراترازمصلحت سیاسی

مجازات افشای اسرار بیماران چیست؟
با توجه به اینکه حفظ اسرار بیماران از جمله حقوق آنان
است و در منشور حقوق بیماران نیز در بیشتر کشورها مورد
تاکید قرار گرفته است ،این موضوع وظیفه پزشکان را در
رازداری سنگینتر میکند.
به گ��زارش خبرگزاری میزان  ،یکی از مهم ترین حقوق
بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است
که مطمئن باشند اطالعات مربوط به بیماری آنان مخفی
می ماند و رازداری الزم در این زمینه انجام میشود؛ این
موضوع به حدی اهمیت دارد که در معاهده پزشکی1998
ژنو جزو حقوق بنیادین بیمار ذکر شده است .بر این اساس،
رعایت نشدن این موضوع موجب بیاعتمادی بیماران
خواهد شد تا جایی که ممکن است فرد ادامه درمان خود
را نادیده بگیرد.
در همین زمینه ،دکتر بهنام حبیبزاده ،حقوقدان به
تشریح موضوع رازداری و حفظ حریم خصوصی بیماران
پرداخته است .حبیبزاده درباره نحوه رازداری پزشکان
نسبت به بیماران خود گفت :در سوگندنامه بقراط موضوع
حفظ اس��رار م��ورد تاکید ق��رار گرفته است و پزشکان بر
اساس قسمی که میخورند ،باید به این سوگندنامه وفادار
باشند .وی با اشاره به مقررات فعلی در این زمینه افزود:
موضوع رازداری در ماده  4منشور حقوق بیماران مصوب
سال  1380هم آمده و در آن تاکید شده است ،بیمار حق
دارد برای حفظ حریم شخصی از محرمانه ماندن پرونده و
نتایج معاینات اطمینان داشته باشد؛ البته جز در مواردی
که وظایف قانونی پزشک از ای��ن موضوع فراتر باشد.
این حقوقدان با ضروری دانستن توجه به موضوع اسرار
بیماران ،تصریح کرد :بی توجهی به حفظ اسرار پزشکی
موجب سلب اعتماد بیماران میشود؛ به طوری که در موارد
حیاتی از جمله در بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت موجب
میشود بیمار در صورت احساس افشا شدن بیماری از
مراجعه به پزشک خودداری کند.
▪ ▪مسئولیت انتظامی و مدنی پزشکان

این وکیل دادگستری گفت :در مورد افشای اسرار بیماران
چند نوع مسئولیت کیفری ،انتظامی و مدنی ممکن است
برای پزشکان و کادر درمانی وجود داشته باشد .وی با بیان
اینکه اولین مسئولیت برای پزشکان ،مسئولیت حرفهای و
انتظامی است ،توضیح داد :طبق ماده 4آییننامه انتظامی
سازمان نظام پزشکی ،افشای اسرار بیماران تخلف است و
مطابقماده 14اینآییننامه،پزشکبهصورتکتبیتوبیخ
میشود و در صورت تکرار ،محرومیت از  3ماه تا یک سال از
اشتغال را در پی دارد.
حبیبزاده با اشاره به اینکه بعد از مسئولیت انتظامی،
موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح میشود،
تصریح کرد :در این نوع مسئولیت ،مطابق قانون مسئولیت
مدنی ،پزشک متخلف باید خسارت ناشی از افشای اسرار
بیمار را جبران کند .وی اضافه کرد :بر این اساس ،با نظر
دادگاه پزشک ممکن است حسب مورد به پرداخت خسارت
مالی یا عذرخواهی کتبی ،عذرخواهی در جراید یا طرق
دیگر اعاده حیثیت محکوم شود.
▪ ▪ تعقیب کیفری پزشکان متخلف

اینحقوقدان،سنگینترینمسئولیتپزشکانرامسئولیت
کیفری آنها در قبال عدم رازداری برای بیماران دانست و
گفت :بر اساس ماده  648قانون مجازات اسالمی (بخش
تعزیرات) ،افشای اسرار بیماران از سوی اطبا ،جراحان و
ماماها جرمانگاری شده است که در صورت افشای اسرار،
فرد یا افراد افشا کننده به  3ماه و یک روز تا یک سال حبس
یا به جزای نقدی یک میلیون و  500هزار ریال تا 600
میلیون ریال محکوم میشوند .این حقوقدان ادامه داد:
افرادی که از پزشکان شکایت دارند میتوانند به دادسرای
پزشکی ناحیه 19تهران مراجعه کنند و در شهرستانها نیز
دادسراها صالحیت عام دارند.
▪ ▪موارد مجاز برای افشای اسرار

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت:تضییع حقوق و محدود کردن آزادیهای مردم درست نیست و باید صدور قرارهایی مثل قرار
بازداشت که محدودکننده آزادی است به حداقل برسد .به گزارش مهر ،علیرضا جمشیدی در همایش حقوق شهروندی با محوریت حقوق
شهروندی و دادرسی عادالنه ،اظهار کرد :اگر حقوق بزهکار و بزه دیده تضمین شود ،میتوانیم مدعی اجرای دادرسی منصفانه باشیم.

به گفته این وکیل دادگستری ،افشای اسرار بیماران به
صورت مطلق ،جرم نیست و در مواردی پزشک مطابق با
قانون ،نه تنها مجاز به افشای اسرار است که حتی الزام
قانونی برای ارائه اطالعات دارد.
وی ادامه داد :اگر به دستور مقام قضایی الزم باشد پزشک
اطالعاتی را برای کشف حقیقت در اختیار مرجع قضایی
قرار دهد ،پزشک موظف است که این اطالعات را به مرجع
قضایی تسلیم کند و این مورد ،جزو موارد افشای اسرار
محسوب نمیشود .این وکیل پایه یک دادگستری تصریح
کرد :همچنین در ماده  13قانون جلوگیری از بیماریهای
آمیزشی و واگیردار ،مصوب سال ، 1320آمده است که
با توجه به آثار جبرانناپذیری که بیماریهای واگیردار بر
جامعه دارد ،ابتال به این بیماریها برای حفظ سالمتی
افراد میتواند به اطالع خانواده برسد که این افشا ،جرم
نیست .این حقوقدان تاکید کرد :در صورت رضایت بیمار
نیز پزشک میتواند اسرار را در اختیار افراد دیگر قرار دهد
و در این مورد رازداری اصل مطلق محسوب نمیشود.
حبیبزاده در باره نحوه رسیدگی کیفری به موضوع افشای
اسرار نیز توضیح داد :دادسرا مرجع کشف و تحقیق جرایم
است و در مرحله اول ،بازپرس باید پرونده را پیگیری کند.

...

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

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید

گروه اندیشه

حرامی است و توهین به مقدسات سایر مسلمین هم حرام
است .فعل حرام منکر است و نهی از منکر هم واجب است؛
اما با وجود شرایط و مراعات مراتب.

info@khorasannews.com
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مخالف وحدت و ضد وحدت
«مسلمانها باید با هر عامل
مقابله بکنند؛ این یک تکلیف بزرگ برای همه ما است؛
هم شیعه باید ای��ن را قبول کند ،هم سنّی باید قبول
کند ،هم شعبههای گوناگونی که در میان شیعیان و
در میان س ّنیها وجود دارد این را باید بپذیرند ».پایگاه
اط�لاعرس��ان��ی دفتر حفظ و نشر آث��ار حضرت آی��تا...
العظمی خامنهای ( ، )KHAMENEI.IRنزدیک به دو
سال قبل ،همزمان با هفته وحدت طی فراخوانی اعالم
کرده بود به پرسشهای شرعی مخاطبان که درباره احکام
ارتباط بین صاحبان مذاهب و ادیان است ،پاسخ میدهد.
در همان زمان ،حجتاالسالم والمسلمین ف�لاحزاده،
عضو دفتر استفتائات حضرت آیتا ...العظمی خامنهای و
رئیس مرکز موضوعشناسی احکام فقهی ،به پرتکرارترین
س���ؤاالت مطابق ب��ا ف��ت��اوای حضر ت آیتا. ..العظمی
خامنهای پاسخ داد که به مناسبت هفته وحدت ،برخی از
این سوال ها و پاسخ ها بازنشر می شود.
چیست؟

برخی میگویند شعار ب��رادری و برابری بین
شیعه و سنی فقط جنبه سیاسی دارد و حکم شرعی
نیست .آیا این مطلب درست است؟

خیر ،این مطلب درست نیست .وحدت مسلمین حکم
شرعی است .تعبیر حضرت آقا این است که «شعار وحدت
مسلمین را یک مسئله استراتژیک میدانم_ یک مسئله
تاکتیکی و مصلحتی هم نیست که حاال بگوییم مصلحت
ما ایجاب میکند که با مسلمین غیرشیعه ارتباط داشته
باشیم_ مسلمانان ،به تدریج ای��ن اختالفات مذهبی
و طایفهای را کم کنند و از بین ببرند چون در خدمت
دشمنان است ».و خدمت به دشمنان هم حرام است.
با توجه به اینکه برخی با ادعای بحث علمی
تفرقه ایجاد میکنند ،توضیح دهید که آیا اص ً
ال باید

بر سر مباحث اختالفی بحث علمی صورت بگیرد؟ این
بحث علمی چه فوایدی دارد و باید چگونه باشد و باید
توسط چه افرادی صورت بگیرد؟

تبری و لعن
تبری به چه معناست و نسبت بین ّ
ّ

تبری» گاهی جزو اصول دین شمرده میشود و
«تو ّلی و ّ
گاهی هم جزو فروع دین و البته هر دو هم درست است؛
یعنی یک جنبه اعتقادی دارد و یک جنبه عملی .از حیث
اعتقادی تو ّلی یعنی ما به والیت اولیای الهی ،پیامبران
خدا و ائمه اطهار علیهمالسالم معتقد باشیم و همچنین
عالقه نسبت به آنها و پیروانشان داشته باشیم .تو ّلی یک
جنبه عملی نیز دارد که اطاعت از این اولیای الهی است.
تبر ی نقطه مقابل تو ّلی است؛ یعنی دشمنی نسبت به
ّ
دشمنان خدا و دشمنان اولیای خدا .مکلفین باید به این
دو اصل هم از نظر اعتقادی معتقد باشند و هم در عمل
به آن متمسک شوند و لزوم ًا اینگونه نیست که کسی که
تبر ی بجوید با لعن و ناسزا و بدگویی همراه
میخواهد ّ
باشد .بسیاری از مسلمانان از صدر اسالم تاکنون و حتی
در عصر حاضر -نمونهاش حضرت امام (ره) و حضرت
تبری هستند ،ولی
آیتا ...خامنهای -واقع ًا اهل تو ّلی و ّ
تبری
اهل سب و لعن نیستند .بنابراین انسان میتواند ّ
داشته باشد ،اما توهین و فحاشی و لعن به مقدسات
دیگران نکند .حضرت آقا توهین به مقدسات دیگران را
جایز ندانسته اند ،بلکه حرام میدانند.
تبری ندارد؟ آیا اگر
آیا حکم وحدت منافاتی با ّ
شخصی مقلد حضرت آیت ا ...خامنهای نباشد ،بر او
واجب است که از دستورات ایشان مبنی بر عدم لعن
تبعیت کند؟

تبری منافات ندارد .یعنی افراد
قطع ًا وحدت مسلمین با ّ
میتوانند با دشمنان خدا و دشمنان اولیای خدا دشمن
باشند و با آنها که در حال جنگ با مسلمانان هستند مقابله
کنند ،و در عین حال با دیگر مسلمانها وحدت نیز داشته
تبر ی از دشمنان خدا و
باشند .پس وحدت مسلمانان با ّ
دشمنان اولیای خدا هیچ منافاتی ندارد .به عنوان نمونه
امام خمینی رضوانا...تعالیعلیه هم والیی بودند ،هم
متبری از دشمنان خدا و دشمنان اولیای خدا و در عین حال
ّ
به مقدسات سایر مسلمانان و اشخاص مورد احترام آنها لعن
و توهین هم نمیکردند .خیلی از بزرگان بودند که مردم را
تبری جستند.
به وحدت دعوت کردند و از دشمنان خدا هم ّ
وحدت بین مسلمین و پرهیز از تفرقه یک امر واجب است و

دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقالب در سال 1392

ایجاد اختالف و تفرقه بین مسلمانان که به نفع دشمنان
و به نفع استکبار جهانی و صهیونیسم بینالمللی است،
حرام است .اما اینکه اگر مقلد حضرت آقا هم نباشند ،باید
مراعات این مسئله را بکنند؟ بله دیگران هم باید مراعات
این مسئله را بکنند .در این مسئله فرقی ندارد که افراد مقلد
حضرت آقا باشند یا مقلد سایر مراجع .چرا که به فتوای همه
مراجع معظم تقلید ،انجام کارهایی که بر ما واجب نیست
ولو مستحب هم باشند -اگر انجام آن کارها موجب سوءاستفاده دشمنان علیه مکتب اهل بیت علیهمالسالم شود
تا به پیروان مکتب اهل بیت علیهمالسالم توهین کنند یا
موجب اختالف بین مسلمانان باشد ،جایز نیست.
نظر حضرت آیتا ...خامنهای درباره برگزاری
مراسم لعن چیست؟

حضرت آقا بارها فرمودهاند که به مقدسات سایر مذاهب
توهین نکنید .بنابراین باید از این کار پرهیز کرد و نکته
جالب توجه اینجاست که برخی میگویند در مجالس
خصوصی اشکالی ن��دارد که لعن بگوییم؛ در حالی که
حضرتآقاقیدنزدندکهمجلسعمومیباشدیاخصوصی،
بلکهبهطورکلیفرمودهاندکهبهمقدساتسایرمسلمانان

یعنیسایر ِف َرقاسالمیتوهیننکنید.حضرتآقادرجایی
فرمودهاند« :آن شیعهای هم که از روی نادانی و غفلت ،یا
گاهی از روی غرض  -این را هم سراغ داریم و افرادی را
هم از بین شیعیان میشناسیم که فقط مسئلهشان مسئله
نادانی نیست ،بلکه مأموریت دارن��د برای اینکه ایجاد
اختالف کنند  -به مقدسات اهل سنت اهانت میکند،
عرض میکنم :رفتار هر دو گ��روه ح��رام شرعی است و
خالف قانونی است ».بنابراین توهین به مقدسات سایر
مذاهب اسالمی به نظر حضرت آقا حرام شرعی است.
آی��ا ح��رام ب��ودن بیاحترامی به اعتقادات
مذاهب شامل غیر اهل سنت هم میشود؟

به هر حال مذاهبی هستند که دارند با مسالمت زندگی
میکنندوآنهاهمبهمقدساتمامعمو ًالتوهیننمیکنند.
توهین به آنها هم اگر موجب تفرقه و فتنهانگیزی در جامعه
شود قطع ًا حرام است.
تکلیف ما در برخورد با شیعیانی که اصرار به
تفرقهافکنی میان مسلمانان دارند ،چیست؟ آیا امر به
معروف و نهی از منکر آنها واجب است؟

نظر حضرت آقا این است که تفرقه بین مسلمانان کار

...

▪ ▪پاسخ کارشناس

مستثنیاتدینبراساسقانوننحوهاجرایمحکومیت
های مالی به منزل مسکونی اطالق می شود که عرف ًا در
شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد .به عبارت
دیگر ،یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه
اجرای محکومیت های مالی ،لحاظ کردن مستثنیات
دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان

شرکت در نماز جماعت اهل سنت اشکالی ندارد .زمانی
که شما از جایی عبور میکنید و وارد مسجد شدید و دیدید
نماز جماعت اهل سنت برپاست ،طبق نظر حضرت آقا
میتوانید اقتدا کنید ،مانند مکه و مدینه در مسجدالحرام
و مسجدالنبی .حضرت آقا فرمود هاند که این مسئله
اختصاص به آن دو مسجد ندارد و استفاده از ُمهر هم اگر
محذورینداردومشکلیپیشنمیآیداشکالندارد.یااگر
ُمهر در آنجا نیست ،میتوان بر جایی که سنگفرش هست و
چیزی که سجده بر آن صحیح است ،اگر محذور و مشکلی
نیست سجده کرد .اما اگر جایی هست که به هر حال یا ُمهر
وجود ندارد ،یا ممکن است اگر شما از آن استفاده کنید،
دیگران متعرض شما بشوند ،یا با همین کار شما علیه
مقدسات مذهب شیعه و مکتب اهل بیت علیهمالسالم
توهین کنند ،در این حالت از ُمهر استفاده نکنید.

نکته حقوقی

خانه بزرگ بدهکار ،جزو مستثنیات دین نیست

با سالم .فردی در پروندهای مالی محکوم
به پرداخت مبلغی شده و اعسار گرفته است .وی
خانهای بزرگ دارد که مدعی است جزو مستثنیات
دین میباشد و دادگاه نمیتواند حکم به فروش آن
بدهد .آیا حرف او درست است؟

آیا در مواقعی که ما به عنوان مسافر درحال
عبور از شهرهای سنیمذهب هستیم ،صحیح است که
نماز را در مساجد اهل سنت و به صورت جماعت اقامه
کنیم؟ آیا باید حتم ًا از ُمهر استفاده کنیم یا خیر؟

...

محکومیت های مالی

آیا کسی که در پرونده مالی محکوم شده و حکم اعسار
هم گرفته و خانهای بزرگ دارد که در آن ساکن است،
دادگاه تحت عنوان مستثنیات دین ،حکم به فروش
خانه او نخواهد داد؟ کارشناسان وکیلآنالین به این
پرسش پاسخ دادهاند .به گزارش خبرگزاری میزان،
پرسش مخاطب وکیلآنالین درب��اره حکم به فروش
خانه فردی که در پرونده مالی محکوم شده و حکم
اعسار گرفته ،این است:

درب��اره بحث علمی ،اتفاق ًا حضرت آقا موافق هستند.
حضرت آقا موافقند که در مباحثی که اختالف نظر علمی
بین ِف َرق مسلمین ،بین شیعیان و اهل سنت وجود دارد،
صاحبنظران در نشستهای علمی محترمانه بنشینند،
سخن یکدیگر را نقد کنند ،اما عالمانه ،در مجامع علمی،
بین اهل فن ،شیوهاش هم همان جدال احسن باشد که
به تعبیر قرآن آنگونه بحث علمی کردن موجب اختالف و
تفرقه و فتنهانگیزی بین مسلمانها نباشد ،هیچ اشکالی
ندارد .آن چیزی که اشکال دارد و حرام است ایجاد تفرقه
بین مسلمانان و تفرقهانگیزی بین جوامع اسالمی است.
حضرتآقادربارهبحثعلمیفرمودهاند«:اگرمیخواهند
بحثمذهبیبکنند،هیچاشکالیندارد،منبحثمذهبی
را هم قبول دارم ،اگر دوست دارند بحث علمی مذهبی
بین علما و بین صاحبان فن بکنند ،بنشینند این کار را
بکنند ،منتها نه در منظر و مرئای مردم ،بلکه در جلسات
علمی بنشینند با هم بحث علمی کنند ».به هر حال اینها
بحثهای علمی و فنی است که باید در جوامع خصوصی
علمی صورت بگیرد تا موجب تفرقه نشود.

�ت بالع��زل» چگونه برطرف می ش��ود؟
« وکال� ِ

اعسار وی می باشد ،نه با شان عرفی یا وضعیت وی در
حالت پیش از اعسارش .پیش از این و مطابق بند یک
ماده  524قانون آیین دادرسی مدنی ،مسکن مورد
نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون
عرفی محکوم در زمره مستثنیات دین قرار میگرفت.
به عبارتی دیگر ،شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی
سابق وی قبل از اعسار در لحاظ ک��ردن و تشخیص
مستثنیات دین موثربود.
به طور مثال فردی که متمول بوده ،محکومیت مالی
پیدا میکند و ناتوانی وی از پرداخت محکو مبه نیز
محرز میشود ،متعاقب ًا اعسار وی نیز احراز می شود
و او که یک خانه پانصد متری بیشتر ن��دارد ،مدعی
می شود که خانه مشمول مستثنیات دین می باشد،
مطابق م��اده  524ق��ان��ون آیین دادرس���ی مدنی،
دادگاه در تشخیص اینکه خانه مشمول مستثنیات
دین می شود یا خیر ،به شان محکوم در زمان قبل
از اعسار توجه می کرد؛ پس چنانچه محکوم پیش از
اعسار متمول بوده باشد ،احتمال اینکه آن خانه به
فروش نرسد ،وجود داش��ت .این در حالی است که
مطابق بند «الف» ماده  24قانون جدید نحوه اجرای
محکومیت های مالی ،قرار گرفتن منزل مسکونی

در زمره مستثنیات دین با توجه به شان محکوم علیه
در حالت اعسار او میباشد .به عبارت دیگر ،دادگاه
در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت
سابق محکوم توجهی نمی کند؛ بلکه به وضعیت و
شان وی در حالت اعسار توجه میکند.
بنابراین در همان مثال ،منزل پانصد متری محکومی
که پیشتر متمول ب��وده ،به ف��روش خواهد رسید و
متناسب با شان فعلی اش منزلی ب��رای وی درنظر
گرفته خواهد شد .به عبارتی دیگر ،شان عرفی وی در
فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود ،بلکه مالک ،شان
وی در حالت اعسار میباشد.

اگر کسی به فرد دیگری در م��ورد موضوع خاصی وکالت
بالعزل بدهد ،چگونه میتواند آن را پس بگیرد؟ کارشناسان
وکیلآنالین ب��ه ای��ن پرسش پاسخ داد هان����د .ب��ه گ��زارش
خبرگزاری میزان ،پرسش مخاطب وکیلآنالین درب��اره
برطرف شدن وکالت بالعزل این است:
با سالم و عرض ادب ،بنده یک واحد مرغداری شراکتی با
پسر عمویم دارم .به دلیل مشغله کاری به پسر عمویم وکالت
بالعزل دادم تا پروانه تاسیس و بهره برداری مرغداری را به
نام خودش بزند .حال متوجه شده ام که نامبرده قصد دارد با
گذاشتنپروانهمرغداریدربانکوامهنگفتیبگیردواقساط
آن را ندهد تا مرغداری را به نفع بانک به مزایده و فروش
بگذارند .خواهشمندم کمکم کنید .چطور می توانم وکالت
بالعزل را پس بگیرم و مرغداری به اسم هر دو نفرمان باشد؟
▪ ▪پاسخ کارشناسان

پرسش ،مبهم و کلی طرح شده است؛ اما درب��اره راه های
ِ
طرفین
وکالت بالعزل باید گفت؛ فوت یکی از
برطرف شدن
ِ
وکالت و انجام موضوع وکالت توسط موکل از جمله این
وکیل دیگر)
ضم وکیل(اضافه کردن
ِ
راههاست .همچنین ِ
راهی است که میتوان به وسیله آن محدودیتهایی برای
وکیل بالعزل ایجاد کرد.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
)ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ()ﻧﻮﺑﺖ اول(

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﯾﺎﺳﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎى
آﻫﻨﮑﺎران و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺎزى اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� �ﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻌﻬﺪ ،اﺧﻼص ،ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﺳﺖ را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﭘﺮوردﮔﺎر ��ﺘﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺌﻠﺖ
دار�ﻢ .اﻧﺸﺎا ...در ﭘﻨﺎه اﻟﻄﺎف اﻟﻬ� و در �ﻨﺎر د�ﮕﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﻼ� ﺟﺎ�ﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳ� در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٨٤٧١ف

ﻫﻤﺴﺮ و داﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎى زﻧﺠﻴﺮه اى ﭘﺎرﺳﻴﺲ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن �ﻪ ﻧﺸﺎن ازﺗﻌﻬﺪ ،اﺧﻼص و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﺳﺖ را
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ

آزاده -ﭘﺪر و ﻣﺎدر

 /٩٥٢٧٨٨٢٠م

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺎزﻧﺪران

 /٩٥٢٧٩١٤٠ش

ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ داﻧﺸﻴﺎر� ﺗﺒﺮ��
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ادارى و اﻗﺘﺼﺎدى
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٨٢٨٣ف

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن )واﻗﻊ در �٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ
و �٣٦ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف( درﻧﻈﺮ دارد ﻣﺠﺪدا ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٤٦٤٩١٠را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ ﻟﺬا �ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و
ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮا�ﻂ و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-١ﺷﺮح و ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
رد�ﻒ ﺷﺮح
ﺧﺮدا�ﺶ ،ﻓﺮآور� و داﻧﻪﺑﻨﺪ� ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در �ﺎرﮔﺎه ﺳﻨﮓ ﺷ�ﻦ ﺷﻤﺎره  ٥ﻋﻤﻮﻣ� دوﻣﺮﺣﻠﻪا�
١
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١٫٨٠٠٫٠٠٠ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﺳﻪﺳﺎل
 -٢زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﻤﻪروزه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٩٫٢٣ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫١٠٫٠٢ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
 -٣ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� ،ﺷﻤﺎره  ،٣٣ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ﺗﻠﻔﻦ٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠:
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ،٢١ﭘﻼ�  ،٣٧٧ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ﺗﻠﻔﻦ٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨ :
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ�ﺑﺎ�ﺴﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و
ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن( ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٤ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﺳﺎﻋﺖ  ١٢روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٠٫١٦
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎر�ﺦ ﻣﻘﺮر و اﻋﻼﻣ� ﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﭘﺬ�ﺮش ﻧﻤ�ﺑﺎﺷﺪ.
 -٥زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� :ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ارز�ﺎﺑ� ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﻣ�ﮔﺮدد.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
 /٩٥٢٧٩٨٨٩آ

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 9 :سال قبل ،خانهای را با وکالت بالعزل ،به نام
همسرم خریداری کردم .حال نگرانم که در صورت فوت
نابهنگام او ،فرزندانم مرا از خانه بیرون کنند .آیا راهی
برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد؟
پاسخ :اموال هر فرد پس از فوت وی به وارثانش به ارث می
رسد .منزل همسر شما نیز از این قاعده مستثنا نیست.
یعنی شما و هر یک از وارثان می توانید به تنهایی یا به اتفاق،
به استناد مواد  308و  311قانون مدنی ،دعوای خلع ید
به همراه اجرت المثل ایام تصرف را علیه فردی که ملک
را بدون رضایت سایرین در تصرف خود دارد ،در دادگاه
حقوقی مطرح و متصرف را تا تعیین تکلیف نهایی (تا زمان
فروش ملک یا تقسیم آن) مجبور به خلع ید و رفع تصرف از
ملک کنید.همسر شما میتواند با تنظیم سند رسمی «صلح
عمری» ،مالکیت خانه را به شما منتقل کند ،با این شرط که
تا زمانی که ایشان در قید حیات هستند خانه در تصرف و در
ناستفادهکنند.همچنینبرای
اختیارشانباشدوبتوانندازآ 
اطمینانخاطربیشترمیتواننددرسندمذکورشرطکنندکه
شماتازمانحیاتایشانامکانفروشملکرانداشتهباشید
و نیز میتوانند برای خود حق فسخ قرار دهند که اگر زمانی
از صلح منصرف شدند یا خود تصمیم به فروش ملک گرفتند
یا مث ً
ال قصد ترهین ملک (اخذ وام) یا اعمال مالکانه ای از این
قبیلراداشتند،بتوانندباانصرافازصلحعمری،شرایطرابا
اعمال حق فسخ به حالت قبل بازگردانند.به عقد صلحی که
در آن ،برای مالک اول (صلح کننده یا مصالح) حق استفاده
از ملک تا زمان حیات خود یا دیگری در نظر گرفته شود ،به
اصطالح «صلح عمری» می گویند .ماده  41قانون مدنی
بیانمیکند«:عمریحقیانتفاعیاستکهبهموجبعقدی
ازطرفمالکبرایشخصبهمدتعمرخودیاعمرمنتفعویا
عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد ».به عبارت دیگر ،حقی
که مالک ملک برای فردی دیگر به منظور استفاده از ملک تا
زمان حیات آن دیگری ایجاد کند« ،حق عمری» نامیده می
شود.بنابرایناگرباصلحعمریمالیازاموالوداراییمالک
اول به دیگری مث ً
ال به همسر وی منتقل شود ،پس از فوت
صلح کننده (مصالح) ،سایر وراث (فرزندان شما) از آن ارث
نمیبرندچراکهمالصلحشدهقب ً
البهمتصالح(مالکجدید
یاذینفعودراینجاشما)منتقلشدهوجزوداراییویاست.
بهطورمعمول،ازصلحعمریدرمواردیاستفادهمیشودکه
فردیتمایلداشتهباشدتمامیابخشیازاموالشپسازفوت
وی به واسطه تعلقات عاطفی یا روابط ویژه با فردی دیگر در
اختیاروتملکآندیگریقرارگیردوازسویدیگر،قصددارد
تازمانفوت،اختیاروتسلطشبراموالراازدستندهد.این
راه حل در واقع ملک را از مالکیت همسر شما خارج می کند
لیکن در عمل ،اداره آن کماکان تا حدود زیادی در اختیار
ایشان خواهد بود.
پرسش 25 :سال قبل ،پدر و مادرم از هم جدا شدند و من
زندگی با مادرم را انتخاب کردم .پدرم به دنبال زندگی
خودش رفت و دوباره ازدواج کرد و صاحب فرزند شد.
به تازگی ،خبر فوت پدرم به ما رسید و معلوم شد  2سال
قبل فوت کرده و اموالی هم داشته است .برای گرفتن
حقم پیگیر یهایی ک��ردم ،اما ام��وال را تقسیم کرده
بودند و گفتند ما حصر وراثت کردیم و آگهی دادیم و
دیگر تو حقی نداری .آیا می توانند چنین ادعایی داشته
باشند؟ چگونه می توانم حقم را بگیرم؟
پاسخ :در صورتی که متقاضیان گواهی انحصار وراثت و
شاهدان آنها از اینکه شما نیز جزو ورثه هستید اطالع داشته
اند و به رغم این موضوع با سوء نیت نام شما را در درخواست
خود ذکر نکرده اند ،می توانید علیه متقاضیان به اتهام
کالهبرداری و علیه شهود به اتهام شهادت دروغ شکایت
کنید .در صورتی که در نام نبردن از شما سوء نیتی نداشته
اند می توانید اصالح گواهی انحصار وراثت قبلی را از دادگاه
درخواست کنید .پس از اصالح گواهی انحصار وراثت ،در
دادگاه حقوقی علیه ورثه ای که اموالی بیش از سهم خود
برده اند اقامه دعوا کنید .به هر صورت اگر در واقع از وارثان
متوفی باشید ،می توانید این امر را در دادگ��اه اثبات و از
اموال متوفی به اندازه سهم االرث خود مطالبه کنید.ماده
 9قانون تصدیق انحصار وراثت ،مصوب  ،1309مجازات
گرفتن گواهی حصر وراثت غیر قانونی (خالف واقع) را این
چنین بیان کرده است« :هرگاه معلوم شود که مستدعی
تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت
نموده یا با علم به وجود وارثی غیرازخود ،تحصیل تصدیق
برخالف حقیقت کرده است کالهبردار محسوب و عالوه
بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این
جرم مقرر است ،محکوم خواهد شد ».کالهبردار عالوه بر
رد اصل مال به صاحبش ،به مجازات حبس از یک تا  7سال
و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است
محکوم می شود.ماده  10قانون تصدیق وراثت نیز در مورد
شهادت دروغ بیان می کند« :هر شاهدی که در موضوع
تحصیلتصدیقوراثت،برخالفحقیقتشهادتدهدبرای
شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر
است محکوم خواهد شد ».قانونگذار برای کسی که به دروغ
شهادت دهد مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته
است .به حکم ماده   650قانون مجازات اسالمی« ،هر کس
در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ،به سه ماه
و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا
دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

 /٩٥٢٧٩٥٥٣م
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