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رییس کل دادگستری استان خوزستان، 
س�تاد صبر را نماد صلح، بخش�ایش و 
رضایت دانس�ت و گفت: دستورالعملی 
که در این خصوص از سوی قوه قضاییه 
تنظی�م و اب�اغ ش�ده، دارای منط�ق و 
عقانیت است که با وظیفه پیشگیری از 
وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و اصل 
۱۵۶ قانون اساسی نیزهمخوانی دارد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
خوزستان، فرهاد افش��ارنیا در نخستین نشست 
هم اندیش��ی س��تاد »صبر« در دادگستری این 
اس��تان اظهار کرد: ستاد دیه و س��تاد حمایت از 
خانواده زندانیان استان خوزستان، بودجه دولتی 
ندارد و با کمک خیران و س��ازمان های مختلف 
حمایت می شوند و انتظار می رود در این زمینه نیز 

توجه بیشتری از سوی دولت لحاظ شود.
وی افزود: ستاد ملی صبر، س��تادی است که در 
جهت تقویت اراده مردم کشور و در راستای توسعه 
فرهنگ صلح، بخشایش و رضایت شکل گرفته 

است و افراد در این کمپین به خود قول می دهند 
در عین ح��ال که حق و حقوقش��ان را می دانند، 

ببخشند و گذشت کنند.
رییس کل دادگس��تری استان خوزس��تان بیان 
کرد: از طریق ایجاد صلح، س��ازش و گذشت در 

پرونده ها، از زایش دعاوی و تشکیل پرونده های 
جدید نیز جلوگیری می شود.

وی در ادام��ه عن��وان ک��رد: دس��تگاه قضایی 
کشور س��االنه با ثبت ۱۵ میلیون پرونده قضایی 
روبه رواس��ت که حدود ۹ میلی��ون پرونده از این 

تعداد، مربوط به دعاوی جدید است که رقم باالیی 
به شمار می رود.

به گفته افشارنیا، ستاد صبر نماد صلح، بخشایش و 
رضایت است و دستورالعملی که در این خصوص 
از س��وی قوه قضاییه تنظیم و ابالغ شده، دارای 
منطق و عقالنیت اس��ت که با وظیفه پیشگیری 
از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و اصل ۱۵۶ 

قانون اساسی نیزهمخوانی دارد. 
وی اضاف��ه ک��رد: دس��تگاه قضایی اس��تان 
خوزستان از استانداری و س��ایر سازمان های 
دولت��ی انتظار دارد ب��ا حمایت ه��ای مادی و 
معنوی خود از این ستاد، به کاهش پرونده های 

قضای��ی کم��ک کنن��د.
ریی��س کل دادگس��تری اس��تان خوزس��تان 
خاطرنش��ان ک��رد: نهادهای آموزش��ی از جمله 
آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه 
و صدا و سیما و رس��انه های جمعی دیگر باید در 
این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند و با ارتقای 
فرهنگ سازش در میان مردم، به افزایش آستانه 

تحمل در جامعه کمک کنند.

ستاد »صبر« نماد صلح، بخشایش و رضایت است
رییس  کل دادگستری استان خوزستان:

اهدای  یک میلیارد ریال برای کمک 
به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

اس��تان  زندان ه��ای  مدی��رکل   
آذربایج��ان غربی از اه��دای مبلغ 
یک میلی��ارد و ۳۰ میلی��ون ریال به 
س��تاد مردمی دیه این استان برای 
کمک ب��ه آزادی زندانی��ان جرایم 

غیرعمد خبر داد. 
  میرعلی اکبر بنی هاشمی در یک برنامه زنده تلویزیونی  از سیمای 
استانی آذربایجان غربی اظهار کرد: ستاد مردمی دیه از سال ۱۳۷۸ 
فعالیت خود را  در این استان آغاز کرد و  تاکنون 4 هزار و ۸۰۹ نفر از 
زندانیان داری جرایم غیرعمد را آزاد کرده است و تنها در سال  ۱۳۹۶ 
توانسته ایم با کمک  شما خیرین و گذشت شکات و نیز کمک های 

ستاد دیه  ۳۰۱ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کنیم. 
وی از اهدای مبلغ یک میلیارد و ۳۰ میلیون ریال به س��تاد مردمی 
دیه اس��تان آذربایجان غربی برای کمک به آزادی زندانیان جرایم 

غیرعمد در این برنامه تلویزیونی خبر داد.

آزادی ۹ نفر از زندانیان جرایم 
غیرعمد در جشن گلریزان دهدشت 
 مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد از جمع آوری 
4۶۰ میلیون تومان و آزادی ۹ نفر از 
زندانیان جرایم غیرعمد در جش��ن 

گلریزان دهدشت خبر داد.
اس��ماعیل جمی��اری در جش��ن 
گلریزان شهرس��تان دهدشت اظهار کرد: تعداد زندانیان غیر عمد و 
محکومان مالی در شهرستان کهگیلویه ۲۱۰ نفر هستند که میزان 

بدهی آنها بالغ بر ۱4 میلیارد تومان است.
وی افزود: در س��ال ۹۶ بدون اینکه گلریزانی در این شهرستان 
برگزار ش��ود، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از طریق س��تاد دیه بابت 
آزادی 4۸ زندانی زندان دهدش��ت پرداخ��ت کردیم و امروز نیز 
۷4 میلی��ون تومان از مناب��ع مختلف تامین ش��ده و ۹ نفر از این 

زندانی��ان را آزاد خواهی��م ک��رد.

برگزاری جشن نسیم مهر
 در خرم آباد 

 جشن نسیم مهر در خرم آباد برگزار 
شد.

 رض��ا محمدی اص��ل، مدی��ر کل 
زندان های استان لرستان در جشن 
نسیم مهر شهرستان خرم آباد اظهار 
کرد: بارها اعالم کرده ایم که حمایت 
از خانواده زندانیان به مراتب از حمایت از خود زندانیان مهمتر است 
زیرا اگر این حمایت ها، اصولی باشد، می توانند از آسیب های دیگر 

اجتماعی جلوگیری کند.
وی افزود: مصداق این ادعا نیز همین است که مسئوالن کشوری 

روزی را به همین نام در تقویم رسمی کشور گنجانده اند.

چنانچه خواهان خواس�ته خود را که مثًا پانصد س�که 
طا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد 
آیا می تواند صدور قرار تأمین خواس�ته را همان پانصد 

سکه طا بخواهد؟ 
برابر م��واد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواس��ت تأمین 
کند، بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که 
خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، 
جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی کرده است، 
خواسته را تقویم کند. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی 
نیز چنین تقویمی الزم نیست، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه 
دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در 
مورد درخواس��ت تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با 
هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهایی 
هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیس��ت لذا هر دو اثر مزبور منتفی 
است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین 
خواسته یا معادل آن است، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه 
نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این 
تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته 
تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف 
عین خواس��ته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدر الذکر 
باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این 
مورد، ارزیابی خواس��ته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ 
قانون مزب��ور ناظر بر ماده 4۶ قانون اجرای اح��کام مدنی با دادگاه 
است، بنا به مراتب نه تنها الزم نیست درخواست کننده تأمین خواسته 
جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند، 
بلکه تقویمی که وی برای اق�امه اصل دعوای خویش کرده اس��ت 

نیز در توقیف معادل خواسته مالک عمل دادگاه نیست. 

اگر امکان دسترس�ی به نمونه امضائات مسلم الصدور 
به هی�چ نحو به ج�ز از طری�ق خواهان وجود نداش�ته 
باشد، آیا می  توان خوانده را جهت ارایه نمونه امضائات 
مس�لم الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا 
حضور یافت و صراحتاً اعام داشت حاضر نیست نمونه 
امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند 

موردا نکار یا تردید است یا خیر؟ 
با توجه به اینکه بار اثبات و ارایه دلیل به عهده مدعی اس��ت، وی 
باید نمونه امضائات مس��لم الصدور خوانده را جهت رس��یدگی به 
اصالت س��ند به دادگاه ارایه کند اما دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی می تواند 
جهت کش���ف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که الزم باش��د، رأسًا 
انج��ام دهد؛ از جمله اینکه در صورت عدم دسترس��ی به امضائات 
مس��لم الصدور خوانده به وی اخطار کند که نمونه امضائات مذکور 
را ارایه کند. اما اگر وی از ارایه آن خودداری کند، صرف خودداری، 
قرینه بر صحت ادعای خواهان نیست. اما اگر به رغم اقرار به اینکه 
اسناد مسلم الصدور را در اختیار دارد، از ارایه آن خودداری می کند، 
با توجه به مالک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می تواند آن را از جمله 

قرائن مثبته تلقی کند.

بازدید از کانون اصاح و تربیت
 و بازداشتگاه همدان 

 مدیرکل زندان های استان همدان و رییس کل  
دادگستری این استان به همراه هیاتی، از کانون 
اصالح و تربیت و بازداش��تگاه همدان بازدید 

کردند.
حسن محمدیاری، مدیرکل زندان های استان 
همدان به همراه رییس کل دادگس��تری این اس��تان و هیاتی از مقامات، 
در کانون اصالح و تربیت و نیز بازداش��تگاه همدان حضور یافتند و از این 

اماکن بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مقام��ات قضایی با حضور در داخل بندها به صورت 
چهره به چهره با مددجویان دیدار کرده و به س��ئواالت آنها پاس��خ داده و 

نسبت به رفع مشکالت قضایی آنان رهنمودهای الزم را ارایه کردند.

 بازداشت 8 نفر در پرونده شهردار 
و اعضای شورای شهر مرودشت

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان  فارس 
از بازداش��ت ۸ نفر در پرونده شهردار و اعضای 

شورای شهر مرودشت خبر داد.
علی صالحی در گفت وگو با میزان در تش��ریح 
آخری��ن وضعی��ت پرونده ش��هردار و اعضای 
ش��ورای شهر مرودشت، گفت: در این پرونده ش��هردار و ۶ نفر از اعضای 
شورای ش��هر مرودش��ت و یک نفر از اعضای شورای ش��هر سابق این 
شهرس��تان، به اتهام اعمال خالف قانون بازداشت شدند. وی افزود: این 
تعداد از افراد با قرار قانونی بازداشت شدهند و پرونده در شعبه بازپرسی در 

حال تحقیقات تکمیلی و رسیدگی است.

دستگیری 4 نفر مرتبط با 
تیراندازی شهرستان کاله

دادس��تان کالله گفت: در درگیری دو شب گذش��ته شهرستان کالله که 
یک نفر بر اثر تیراندازی به قتل رسیده بود، چهار مظنون دستگیر شدند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل اس��تان گلستان، علی خانی از 
دستگیری چهار مظنون در درگیری دو شب گذشته شهرستان کالله که 

یک جوان ۲۳ ساله بر اثر تیراندازی به قتل رسیده بود، خبر داد.
وی افزود: بررسی ها و تحقیقات برای کشف انگیزه قتل و شناسایی قاتل 

یا قاتلین در دادسرای این شهرستان در حال انجام است.

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی 
گروه

حقـــوقی
قراردادهای فرانشیز نمی توان تعریف 
جامع و ش�املی برای آن در نظر گرفت 
اما از آن جه�ت که به دنبال بررس�ی و 
ش�ناخت ق�رارداد فرانش�یز از منظ�ر حقوقی هس�تیم، 
شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات 
بین الملل�ی و صاحبان نظر این ح�وزه بپردازیم. »توران 
الیاس�کانلو کارش�ناس حقوقی« و »فاطم�ه منتظری وکیل 
پایه ی�ک دادگس�تری« با ارس�ال یادداش�تی ب�ه روزنامه 
»حمایت« قرارداد فرانشیز و نحوه انعقاد آن را مورد بررسی 

قرار دادند.

از جمله تعاریف ارایه ش��ده در رابطه با قراردادهاي فرانشیز، تعریفي 
اس��ت که در ماده ۲ قانون نمونه موسسه بین  المللي یکنواخت کردن 

حقوق خصوصي در مورد افشاي اطالعات فرانشیز ذکر شده است.
در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: حقوق اعطاشده توسط 
فرانش��یزدهنده که فرانش��یزگیرنده را مجاز و ملزم مي  کند در ازاي 
عوض مالي مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کاال یا 
)ارایه( خدمات از طرف خود، تحت یک سیس��تم طراحي شده توسط 
فرانشیزدهنده باشد که شامل دانش تجربي و مساعدت است و تا حدود 
زیادي شیوه اي را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره برداري قرار 
گیرد تعیین مي  کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره برداري از سوي 
فرانش��یزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با یک عالمت تجاري، عالمت 

خدماتي، نام تجاري یا آرم طراحي شده توسط فرانشیزدهنده است.
س��ازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز 
را این گون��ه تعری��ف می کند: ق��راردادی اس��ت که به وس��یله آن، 
فرانش��یزدهنده که روش��ی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را 
گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می دهد 
که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه ازا 

استفاده کند. 
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانش��یزگیرنده در آن مطابق با 
معیار ها و رویه های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین 

حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل می  کند. 
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانش��یز با سیس��تمی ارتباط پیدا می کند که 
فرانشیزدهنده اجازه بهره برداری از آن  را به فرانشیزگیرنده می دهد. 

روش مورد بحث در واقع بسته ای شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت 
فکری مرتبط به یک ی��ا چند عالمت تجاری، نام تجاری، اختراعات 
و آث��ار مورد حمایت حق��وق کپی رایت به همراه دانش فنی و اس��رار 
تجاری مرتبط اس��ت که به منظور فروش کااله��ا یا ارایه خدمات به 

سایر مصرف کنندگان باید مورد بهره برداری واقع شود.
تعریف دیگر ارایه ش��ده، مربوط به سند اصول حقوق اروپایي در مورد 
قراردادهای نمایندگي تجاري، فرانشیز و توزیع کاال است. در این سند 
فرانشیز به قراردادهایي که تحت آن فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، 
در ازاي عوض، حق انجام یک تجارت را در قالب شبکه فرانشیزدهنده 
با اهداف فروش برخي از محصوالت از طرف فرانشیزگیرنده و تحت 

نام فرانشیزگیرنده اعطا می کند و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و 
تعهد به استفاده از نام تجاري یا عالمت تجاري و سایر حقوق مالکیت 

فکري، دانش تجربي و روش تجاري را دارد، تعریف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این 
است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است. 

به موجب قرارداد فرانش��یز، فرانش��یزدهنده مجوز اجرای یک شغل 
ی��ا انجام کس��ب و کار را بر اس��اس روش های اثبات ش��ده خود، به 

فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت می کند. 
در این گون��ه قراردادها معمواًل حمایت های مال��ی و غیرمادی مانند 
آموزش، تبلیغات ملی یا بین المللی و س��ایر خدمات عمومی از سوی 
فرانش��یزدهنده به گیرنده آن ارایه می شود که ارایه خدمات مذکور از 

الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف ف��وق و با تأمل در عناصر ق��رارداد می توان گفت 
که قرارداد فرانش��یز توافقي اس��ت که به موجب آن، فرانشیزدهنده 
اجازه بهره ب��رداري از مجموعه مالکیت هاي فک��ري را با محوریت 
عالمت تجاري خود، به همراه یک نظام تجاري خاص و راهبردهاي 
فني و تجاري، به منظور تولید و توزی��ع محصوالت یا ارایه خدمات، 
تحت نظ��ارت و کنترل خ��ود و معموال در قب��ال دریافت عوض، به 

فرانشیزگیرنده مي دهد.
برخی فرانش��یز را ب��ه دو گروه واحد و س��رزمینی تقس��یم کرده اند. 
فرانش��یز واحد، معمولي ترین ش��کل اعطاي فرانش��یز است چرا که 
این نوع از فرانش��یز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده 

و فرانشیزگیرنده است.
فرانشیز واحد بیشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشیز داخلي مناسب 
است که در آن فرانشیزدهنده مي تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید 

همچون مشارکت سرمایه اي، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد. 
با این وجود در رابطه با فرانشیزهاي بین المللي، استفاده از این روش 
معمول نیست زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در 
دو کش��ور گوناگون هس��تند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و 

اقتصاد منجر به ایجاد پیش شرط هاي گوناگوني براي راه اندازي شبکه 
فرانشیز در هر یک از کشورهاي مزبور خواهد شد.

در مورد فرانشیز س��رزمیني، فرانشیزدهنده اي که خواهان گسترش 
شبکه فرانشیز خود در کشورهاي گوناگون بدون حضور خود در آنجا 
اس��ت، از دو طریق مي تواند به این هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد 

توسعه فرانشیز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشیز کالن است. 
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده 
مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف مي کند تا چند واحد فرانشیز را 

که معموال شخصا مدیریت خواهد کرد، راه اندازي کند.
در این روش فرانش��یزگیرنده نمي تواند فرانشیزگیرنده فرعي تعیین 
کند و در انعقاد قرارداد فرانش��یز کالن، فرانشیزدهنده، فرانشیز هاي 
فرعي را به شخصي تحت عنوان »فرانشیزگیرنده کالن« اعطا مي  کند 
تا شخص مزبور در قلمرو مش��خصي، به اشخاص متعددي فرانشیز 
فرعي اعطا کند که از چنین اش��خاصي تحت عنوان فرانشیزگیرنده 

فرعی یاد مي شود.
با توجه به توضیحات ارایه شده می توان دریافت که قرارداد فرانشیز، 
همواره حاوي حداقل یک لیس��انس عالیم تجاري )در معناي عام( 
اس��ت. این قرارداد داراي جنبه هاي دیگري همچ��ون ارایه و انتقال 
دان��ش تجربي و نیز ارایه راهنمایي  هاي علم��ي و عملي در ابتدا و در 

طول اجراي قرارداد نیز است.
همچنین استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهاي فرانشیز است،  

ویژگي خاصي است که مختص قراردادهاي فرانشیز است.

 اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی 
تقسیم می شود که از جمله آنها می توان به فرانشیز تولیدی، توزیعی 

و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش 
فنی و تکنولوژی الزم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت 

نام و عالمت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می کند. 
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطالعات 
محرمانه تج��اری یا تکنولوژی موضوع اخت��راع را نیز از اعطاکننده، 
به دس��ت آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفت��ه و اطالعات مربوط 
ب��ه بازاریابی، توزی��ع و خدمات رس��انی محصوالت تولی��دی را نیز 

تحصیل کند. 
بسیاری از ش��رکت های چندمیلتی که از یک یا چند عالمت تجاری 
معروف برخوردار هستند و هزینه های مربوط به تولید کاال، در کشوری 
که در آن مستقر هستند، باال است، از این قالب خاص قراردادی استفاده 
می کنند تا محصوالت خود را در کشورهایی که هزینه های کمتری 

برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مث��ال، در تولید بس��یاری از لوازم خانگی از قبی��ل تلویزیون و 
مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب عالمت 

تجاری در آن مستقر است، از این قرارداد ها استفاده می شود. 
همچنی��ن اس��تفاده از قراردادهای فرانش��یز تولی��دی در خصوص 

رستوران ها و غذاهای فست فود نیز شایع است. 
مثال بارز این نوع فرانش��یزها، قراردادهایی اس��ت که بین رستوران 
مک دونالد در آمریکا و فروشگاه های مختلف آن در سطح دنیا منعقد 

می شود.
در مورد قرارداد فرانش��یز توزیع��ی باید گفت که در ای��ن قراردادها، 
فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش 
محصوالتی می پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده 

باشد که از آن به فرانشیز تولیدی - توزیعی یاد می شود. 
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصوالت، آنها را به واسطه 

شبکه فرانشیز، به بازار عرضه می کند. 
در مقابل ممکن اس��ت فرانش��یزدهنده خود تولیدکننده محصوالت 
توزیعی نباشد بلکه محصوالت دیگران را خریداری کرده و در شبکه 

فرانشیز به واسطه گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می سپارد.
در نهایت به موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه 

خدماتی تحت نشان های تجاری امتیازدهنده را به دست می آورد. 
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقالم خانگی و 
خدماتی نظیر هتلداری و رستوران ها، از این دست فرانشیزها قلمداد 
می شود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد 
مهیا می کند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد 

توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند. 
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیان��ه موظف به پرداخت هزینه 
خواهد بود. در مقابل می تواند از نام، برند، عالمت تجاری و وس��ایل 
تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت های بزرگ و شناخته شده، به 

این شکل فعالیت می کنند.
در نهای��ت بای��د گفت که قرارداد فرانش��یز ی��ا خرید ح��ق امتیاز، از 
پیچیده ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید 
مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطالعات از جمله 
چگونگی انجام کار و ریسک های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.

همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه ها، 
استفاده از عالمت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و... قید شود.

قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد می شود؟

گزیده ها

نظریه مشورتی

دادس�تان عموم�ی و انقاب مرکز اس�تان کرمانش�اه گفت: 
متهم دیگر پرونده قتل در آرامس�تان کرمانش�اه شناسایی و 

دستگیر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدحسین صادقی از دستگیری متهم 
دیگر پرونده قتل در آرامستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با شناسایی 

و دستگیری این متهم، تحقیقات قضایی ادامه دارد.

وی به دستگیری افراد دیگر غیر از متهمان اصلی هم اشاره کرد و افزود: 
تمامی عوامل و افرادی که در طراحی نقشه، تهیه ابزار قتل و فراهم کردن 
زمینه مخفی ش��دن متهمان پس از وقوع جنایت ایفای نقش کرده اند، 

شناسایی شدند و به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.
دادستان کرمانشاه بیان کرد: با تکمیل تحقیقات، به زودی پرونده برای 

محاکمه عامالن این جنایت به دادگاه کیفری یک ارسال می شود.
وی عنوان کرد: البته با توجه به جریحه دار ش��دن احساس��ات عمومی 

ش��هروندان، از دادگاه درخواس��ت برگزاری جلس��ه علنی محاکمه را 
خواهیم داشت. 

صادقی خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۵۵4 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای 
خالصی مجرم از محاکمه مس��اعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل 
تهیه کند یا ادله جرم )مانند اس��لحه به کارگرفته شده( را مخفی کند، به 

حبس تعزیری تا سه سال محکوم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از 
پلمپ ۱۰ جایگاه غیرایمن گاز سی ان جی در طول 

یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادس��تانی کل کشور، 
دادخدا س��االری دادستان عمومی وانقالب مرکز 
اس��تان کرمان، از پلمپ ۱۰ جایگاه غیرایمن گاز 
س��ی ان جی در طول یک سال گذش��ته خبر داد و 
این اقدام را در زمره عملکرد یک س��اله کارگروه 
پیشگیری از س��وانح اجتماعی دادسرای عمومی 

و انقالب کرمان اعالم کرد.
وی ادام��ه داد: به منظور پیش��گیری از س��وانح 
ناشی از اس��تاندارد نبودن آسانس��ورها در مراکز 

عمومی، خدماتی، بهداش��تی و دولتی بیش از ۵4 
مورد اخطار از س��وی دادس��تانی در جهت مرتفع 
ش��دن معایب صادر و در نهایت ۳۹ مورد منجر به 
پلمپ آسانس��ورهای خطرآفرین و غیراستاندارد 

شده است.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
پیش��گیری از حوادث ناشی از اس��تاندارد نبودن 
وسایل مس��تقر در مراکز تفریحی، شهربازی ها و 
استخرها را یکی دیگر از اهداف کارگروه پیشگیری 
از سوانح اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: در همین 
رابطه ۱۰ دس��تگاه مربوط به شهربازی ها پلمپ و 

غیرفعال شده است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران از 
دستگیری عامالن درگیری و نزاع دسته جمعی در 

شهرستان محمودآباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل استان 
مازندران، سید یونس حسینی عالمی اظهار کرد: 
حسب گزارش پلیس اطالعات و امنیت شهرستان 
محمودآباد مبني بر وقوع یک فقره درگیري و نزاع 
دسته جمعي تعدادي از افراد سابقه دار در روستاي 
آرم محمودآباد، دس��تور قضایی از سوی دادستان 

محمودآباد صادر شد.
وی با بیان اینکه این درگیری همراه با تیراندازي 
با اسلحه ش��کاری و ایراد ضرب و جرح عمدي با 

چاقو و قمه بود، ادامه داد: در این درگیری تعدادی 
از افراد زخمي ش��دند که به مراکز درماني منتقل 
شدند همچنین یکي از مصدومان که داراي سوابق 
متعدد کیفري بود، به علت شدت جراحات به یکي از 

بیمارستان هاي تهران منتقل شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران 
افزود: در این خص��وص بالفاصله پرونده قضایي 
از س��وی بازپرس دادس��رای عموم��ی و انقالب 
محمودآباد تش��کیل ش��د و دو ت��ن از متهمان به 
نام )س– چ(  فرزند حس��ین و )پ– د( فرزند رضا 
دس��تگیر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین 

مناسب روانه زندان شدند.

دستگیری متهم دیگر پرونده قتل در آرامستان کرمانشاه 

دستگیری عامان نزاع دسته جمعی در محمودآبادپلمپ ۱0 جایگاه غیرایمن گاز سی ان جی


