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دادس��تان عموم��ی و انق��اب شهرس��تان رامهرم��ز ب��ه عنوان 
مدعی العم��وم به موضوع مس��مومیت مردم بخ��ش الفارس این 

شهرستان ورود کرد. 
علیرضا قاس��می نژاد در گفت وگو با میزان از ورود مدعی العموم به 
موضوع مس��مومیت مردم بخ��ش الفارس رامهرم��ز خبر داد. وی 
افزود: با توجه ب��ه افزایش تعداد افراد مسموم ش��ده به ۲۳۰ نفر در 

سه روستای بخش ابوالفارس شهرس��تان رامهرمز، مدعی العموم 
در راس��تای دفاع از حقوق عامه با تش��کیل پرونده  به این موضوع 
ورود کرد. دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان رامهرمز تصریح 
کرد: از رییس شبکه بهداشت خواسته شده است ظرف ۴۸ ساعت با 
انجام آزمایش های الزم، علت مسمومیت اهالی را بررسی کنند تا با 

مسببان حادثه برخورد شود.

 

ورود مدعی العموم به موضوع مسمومیت مردم بخش الفارس رامهرمز

پذیرش ۶ مددجوی زندان رجایی شهر 
در آزمون کارشناسی ارشد 

 مدیرکل زندان های استان تهران گفت: 
۶ نفر از مددجویان زندان رجایی شهر در 

آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.
مصطفی محبی اظهار کرد:  همزمان با 
آزمون کارشناسی ارش��د سراسر کشور 
۶ نفر از مددجویان زندان رجایی ش��هر موفق به قبولی در آزمون و 

انتخاب رشته شدند.
وی افزود: با وجود محدودیت های آموزشی از قبیل کمبود تجهیزات 
و امکان��ات، اداره فرهنگی و تربیتی تاش می کند که ضمن بهبود 
وضعیت روحی و روان��ی مددجویان، امکان ت��داوم آموزش برای 
بازماندگان از ادامه تحصیل، به ویژه زندانیان با حبس طوالنی مدت 
فراهم شود تا فعل »خواستن« در این قشر آسیب دیده به منصه ظهور 
رسیده و ش��اهد حضور پررنگ مددجویان در عرصه های گوناگون 

فرهنگی، آموزشی، هنری و ورزشی باشیم.

دیدار با امام جمعه اصفهان 
 مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان با 
امام جمعه این ش��هر و نماینده ولی فقیه 
دیدار کرد. اسداهلل گرجی زاده در دیدار با 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به 
تش��ریح فعالیت های انجام ش��ده در ماه 
مبارک رمضان پرداخت و گفت: امسال برای پنجمین سال متوالی، 
مجموعه زندان های استان اصفهان با تعامل و مشارکت صداوسیما 
و کمک های خیرین و مردم توانست زمینه آزادی زندانیان نیازمند 
را مهیا کن��د. وی درباره خروج زندان مرکزی اصفهان نیز گفت: در 
هفته آتی با تعامل و مشارکت بخش خصوصی و استانداری اصفهان 
با سازمان زندان ها، حرکت عملیاتی و جدیدی در این خصوص آغاز 

خواهد شد.

200 زندانی جرایم مالی غیرعمد 
در انتظار آزادی هستند

 مدیرکل زندان های استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: ۲۰۰ زندانی جرایم مالی 
غیرعمد در این اس��تان در انتظار آزادی 

هستند.
حمیدرضا حیدری در نشس��تی خبری با 
خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در انتظار آزادی هستند که از این تعداد، ۱۳۰ 
نفر زندانی مالی هس��تند که مجموع بدهی آنها ۹ میلیارد و یکصد 

میلیون تومان است.
وی از تحت پوشش قرار دادن ۷۰۸ خانواده از خانواده های زندانیان 
نیازمند زندان های این اس��تان در انجمن های حمایت زندانیان در 
سطح اس��تان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: پس از آزادی 
زندانیان از زندان نیز با فراهم آوردن زمینه اس��تغال آنها، در س��ال 
گذشته با همکاری صندوق کارآفرینی امید، به ۵۹ نفر از مددجویان 

وام قرض الحسنه اشتغال پرداخت شد.

 انبارهایي که کسبه و تجار صرفا 
ب�راي جم�ع آوري و انب�ار کردن 
کاالهاي خود در محل هاي جدا از 
محل کس�ب یا پیشه و گاه بدون 
پرداخت سرقفلي اجاره کرده اند 
و در سند اجاره قید شده که براي 
انبار است، آیا از نظر تخلیه تابع قانوني مدني یا قانون 

روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؟
اگر محلي به منظور نگهداري کاال، وس��ایل و لوازم اضافه کس��ب 
یا پیش��ه یا تجارت یا به عنوان انبار تجاري اجاره داده ش��ود، مورد 
مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است اما اگر 
اجاره انبار به منظور نگهداري وسایل اضافه محل مسکوني باشد، 
مورد، مشمول مقررات قانوني مدني و قانون روابط موجر و مستأجر 

سال ۱۳۶۲ خواهد بود.

در مرحله رس�یدگی بدوی، خوانده در جلس�ه نخست 
دادرس�ی اقدام به جلب شخص ثالثی می کند و دادگاه 
با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می رسد که 
مس�ئول انجام تعهد در قبال خواهان، ش�خص ثالث 
اس�ت نه خوانده. حال با این توصی�ف آیا دادگاه بدوی 
باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان 

حکم صادر کند؟
در فرض س��ؤال، با توجه به اینکه اصواًل دادگاه در مقام رس��یدگی 
فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می تواند 
رأی صادر کن��د بنابراین در فرضی که خوان��ده دعوی مبادرت به 
اقامه دعوای جل��ب ثالث کرده، در فرض صح��ت دفاعیات وی و 
قابل پذی��رش بودن دعوای جلب ثال��ث، دادگاه نمی تواند حکم به 
محکومیت مجلوب ثال��ث که خوانده دعوای اصلی نبوده اس��ت، 
به درخواس��ت خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی 

صادر کند.

آیا منظ�ور قانونگذار از عدم رعای�ت قوانین مربوط به 
تقصیر متهم در بند الف ماده 4۶4 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب سال ۱۳92، مقررات راجع به مسئولیت 
کیف�ری و موان�ع آن در بخش چهارم قان�ون مجازات 

اسالمی مصوب سال ۱۳92 است؟ 
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب س��ال ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که 
در اثبات جرم و انتس��اب آن به متهم مؤثر اس��ت؛ از جمله مقررات 
مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعام اشاره شده 
و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسامی و آیین دادرسی کیفری.

 
ش�خصی بدهکار بوده و به ظاهر اموالی ن�دارد. پدر او 
که دارای اموالی بوده، فوت کرده اس�ت. آیا طلبکار به 
منظور برد سهم االرث بدهکار از ترکه متوفی، می تواند 

تقاضای حصر وراثت متوفی را مطرح کند یا خیر؟
مورد استعام از مصادیق ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی بوده و طلبکار 
می تواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذی نفع با ارایه مدارک 

الزم، دادخواست گواهی حصر وراثت را به دادگاه تقدیم کند.

نشست صمیمي مدیرکل زندان های 
قزوین با فرزندان شاهد 

 نشست صمیمانه مدیرکل زندان های استان 
قزوین با فرزندان ش��اهد ش��اغل در اداره کل 

زندان های این استان برگزار شد.
محمدعل��ی محمدی در نشس��تی صمیمی با 
فرزندان شاهد ش��اغل در اداره کل زندان های 
اس��تان قزوین اظهار کرد: توجه به خانواده های شهدا و تکریم آنها باید به 

عنوان یک فرهنگ ارزشی در جامعه نهادینه شود.
وی افزود: ش��هدا طایه داران راس��تین عرصه عشق و شهادت بوده اند و 
حق بزرگی بر گردن تک تک آحاد جامعه دارند لذا حفظ و اشاعه فرهنگ 

ایثار و شهادت باید به بهترین شکل انجام شود.

روند روبه رشد در زندان مرکزی سنندج 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: روند روبه 

رشد را در زندان مرکزی سنندج شاهد هستیم.
به��رام نصراله��ی زاده، رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 

کردستان از زندان مرکزی سنندج بازدید کرد. 
در این بازدید که اسحاق ابراهیمی، مدیرکل زندان های استان کردستان 
نیز وی را همراهی می کرد، ضمن بررسی و ارزیابی  فعالیت های عمرانی 
در دست اجرا در زندان مرکزی سنندج، از سایر قسمت های این مجموعه 
اصاحی و تربیتی از جمله کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی، کاس های 

آموزشی، مراکز فرهنگی و … بازدید به عمل آمد.
نصراله��ی زاده، فعالیت های صورت گرفته در زندان مرکزی س��نندج در 
حوزه های مختلف باالخص فعالیت ه��ای عمرانی را در خور توجه و روبه 
رشد ارزیابی و بیان کرد: خوش��بختانه با همت و تاش مسئوالن زندان 
مرکزی سنندج پروژه های بسیار خوبی در حوزه های عمرانی، فرهنگی، 

حرفه آموزی و آموزش مددجویان صورت گرفته یا در دست اجرا است.

شرکت ۱40 نفر از مددجویان زنجانی 
در آزمون فنی و حرفه ای

۱۴۰ نفر از مددجویان زنجانی در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کردند.
آزمون کتبی و اس��تاندارد دوره های آموزش فنی و حرفه ای در رشته های 
معرق کاری، س��رویس و نگه��داری خودرو، پیرای��ش مردانه، خیاطی و 
جوشکاری با ش��رکت ۱۴۰ نفر از مددجویان زندان های مرکزی، اردوگاه 

حرفه آموزی و کاردرمانی زنجان و زندان شهرستان ابهر برگزار شد.

شرایط پذیرش توبه مجرم
س��قوط مجازات فرد تائ��ب )توبه کننده( یا همان ش��خصی ک��ه از گناه 
بازمی گردد، منوط به احراز شرایطی ازجمله ندامت و پشیمانی قلبی وی در 
ارتکاب جرم خواهد بود و شرایط تشخیص و احراز ندامت مجرم در قانون 

پیش بینی شده است.
اسباب معافیت از مجازات متعددند. توبه یکی از همین اسباب است که از 
بنیادهای حقوق جزای اسامی محسوب می شود. توبه به معنای بازگشت 
از گناه و پشیمان شدن فرد از ارتکاب جرم است که از موارد موقوف شدن 
اجرای مجازات یا ب��ه عبارتی دیگر از عذره��ای معاف کننده از مجازات 

محسوب می شود.
این در حالی است که باید بیان کرد این عذرها تاثیری بر تقصیر و مسئولیت 
مرتکب جرم نخواهند داشت بلکه بنابر ماحظات و نیز آموزه های دینی، 

موجب معافیت مجرم از مجازات می شوند.
الجرم باید اذعان کرد درس��ت است که عذر )توبه(، س��بب از بین رفتن 
مجازات می ش��ود اما قاض��ی می تواند در مواردی به ص��دور حکم اقدام 

تامینی دست بزند.
علی ای حال سقوط مجازات تائب )توبه کننده( یا همان شخصی که از گناه 
باز می گردد، منوط به احراز شرایطی از جمله ندامت و پشیمانی قلبی وی 
در ارتکاب جرم خواهد بود. از طرف دیگر اصاح مجرم در صورت رهایی 
از مجازات و اطمینان به عدم ارتکاب جرم توسط تائب، نیز باید احراز شود.

از همین روی علم قاضی بیش از هر دلیل دیگری می تواند در تشخیص و 
احراز ندامت و اصاح موثر باشد و به کار برده شود. این در حالی است که 
قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون مجازات اس��امی بیان داشته است چنانچه 
پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت ش��ود که مرتکب تظاهر به توبه 
کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات 

اجرا می شود.
بنابراین ماحظه می شود قانونگذار با درایت و آگاهی، راه سوءاستفاده از 
این مقرره قانونی که مبتنی بر بخش��ش و رافت اسامی است را مسدود 

کرده است.

 اجازه توقف اجرای مجازات
قانوگذار در مواقعی اجازه توقف اجرای مجازات را به مقام قضایی داده است 

که یکی از این موارد توبه متهم است.
تعقیب امر کیفری که طبق قانون ش��روع ش��ده است و همچنین اجرای 
مجازات، موقوف نمی شود، مگر در مواردی که قانونگذار اجازه داده است.

فوت متهم یا محکوم  علیه از مواردی است که موجب موقوف شدن اجرای 
مجازات می شود.

همچنین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، 
نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون، 
توبه متهم در موارد پیش بینی ش��ده در قانون و اعتبار امر مختوم، از دیگر 

مواردی است که اجرای مجازات را موقوف می کند.
همچنین هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتا به جنون 
ش��ود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می ش��ود مگر آن که ادله 
اثبات جرم به نحوی باش��د که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود 

رفع اتهام کند. 
در این صورت به ولی یا قیم وی اباغ می ش��ود که ظرف مهلت پنج روز 

نسبت به معرفی وکیل اقدام کند.
در صورت عدم معرف��ی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات 
آن وفق مقررات برای وی وکیل تس��خیری تعیین می ش��ود و تعقیب و 

دادرسی ادامه می یابد.

بعی�ت  تا ع  ض�و مو
گروه

حقـــوقی
از جمل�ه  ش�رکت ها 
مفاهیمی است که هم 
در حقوق ملی کشورها 
و هم در رویه های قضایی به آن پرداخته 
ش�ده ام�ا تعری�ف صریحی ب�رای آن، 
ازسوی قانونگذاران نگاشته نشده است 
و به همین دلیل گاهی ای�ن مفهوم مورد 
تردید ق�رار می گی�رد. در واقع مس�اله 
تابعیت برای شرکت ها موضوعی نیست 
که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد 
قب�ول واقع ش�ود. »ت�وران الیاس�کانلو 
کارش�ناس حقوقی« و »فاطمه منتظری 
وکی�ل پایه یک دادگس�تری« با ارس�ال 
یادداشتی به روزنامه »حمایت« موضوع 
تابعیت ش�رکت ها را مورد بررسی قرار 

دادند.

تابعیت ش��رکت ها، نخستین بار در سال ۱۹۵۹ در 
دادگاه تعارضات فرانس��ه مطرح، و امری موردی 
تلقی ش��د و از آن زمان تاکن��ون درخصوص این 

موضوع، نظرات فراوانی ارایه شده است.
تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن 
و در اصطاح، عبارت از رابطه ای سیاس��ی است 
که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می س��ازد؛ 
به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین 
رابطه ناشی می شود؛ مانند تابعیت هرکس نسبت 
به دولت متبوع. تابعیت می تواند به دو صورت ایقاع 
و قرارداد باش��د که نمونه های آن در قانون مدنی 

ذکر شده است.
پاس��خ به این پرسش که آیا تش��کیل، طرز کار یا 
انحال ش��رکتی، به موجب قانون کشور متبوع، 
صحیح بوده یا خیر، با تعیین تابعیت شرکت مقدور 
است زیرا اعتبار یک شرکت، طرز کار و انحال آن 

تابع قانون کشور متبوع است.
به باور برخی حقوقدانان، استعمال مفهوم تابعیت 
برای ش��رکت ها امری غیرصحیح تلقی می شود 
زیرا آنان معتقدند تابعیت رابطه ای حقوقی است که 
کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده 
جمعیتش مرتبط می سازد. به بیانی دیگر، آنان بر 
ای��ن اعتقادند که تابعیت رابط��ه ای معنوی میان 
دولت و انسان های تابع آن برقرار می  کند که این 
موضوع در مورد شرکت ها صادق نیست؛ درنتیجه 
مساله ای به نام تابعیت ش��رکت ها وجود ندارد. اما 
دس��ته ای دیگر، ای��ن نگرش را م��ورد انتقاد قرار 

داده و مقایسه تابعیت شرکت ها و افراد را نادرست 
دانسته اند. حقوقدانان این دس��ته، تابعیت افراد را 
رابطه سیاسی بین انسان ها و دولت تعریف کرده اند. 
از نظر آنها تابعیت افراد با این هدف صورت می گیرد 
که حقوق و وظایف اشخاص را در آن دولت آشکار 
سازد. برای مثال، مشخص می سازد که هر فرد با 
توجه به نظام حقوقی کش��ور متبوع حق رای دارد 
یا خیر؟ و این درحالی اس��ت که تابعیت ش��رکت 
به منزله لزوم تابعیت یک شرکت از سیستم حقوقی 
مشخص، جهت ادامه حیات خود است. درنتیجه 
تابعیت شرکت برخاف افراد، براساس نفع مادی 
مطرح می شود و ممکن است از سوی قاضی به یک 

شرکت خارجی اعطا شود.
در مورد تابعیت شرکت، قانون کشور ایران چنین 
مقرر داشته است »هیچ مجمع عمومی نمی تواند 
تابعیت ش��رکت را تغیی��ر دهد یا هی��چ اکثریتی 

نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.« 
به این معن��ا که مجمع عمومی فوق العاده که حق 
تغییرات در س��رمایه و اساسنامه را دارد، نمی تواند 
تابعیت شرکت را تغییر دهد. در قانون تجارت ایران 
آمده است »اقامتگاه شخص حقوقی محلی است 
که اداره شخص حقوقی در آنجا است.« همچنین 
قانون مدنی اقامتگاه اش��خاص حقوقی را مرکز 
عملیات آنها می داند و درواقع اقامتگاه اش��خاص 
حقوقی را مرکز اصلی شرکت آنها تعریف می کند. 
درنتیجه براساس قانون تجارت ایران، هر شرکتی 
که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران 
باشد، ایرانی است البته بر این اصل استثنائاتی نیز 

وارد است. 
به عنوان مثال ه��ر بانکی که بی��ش از ۴۰ درصد 
سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی 
باش��د، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب 
شده و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد 

همچنین از نظر این ماده، هر شخص حقوقی که 
۱۰۰ درصد س��رمایه آن متعلق به اشخاص اتباع 
ایران نباش��د خارجی تلقی می شود. ضمن اینکه 
ش��رکت های هواپیمایی که بی��ش از ۴۹ درصد 
سهامش��ان متعلق به اتباع بیگانه است، به  حکم 
مقررات تاس��یس نوس��انات حمل و نقل هوایی و 

دریایی، خارجی تلقی می شوند.
در اینج��ا این پرس��ش مطرح می ش��ود که علل 
ضرورت داشتن تابعیت، شامل چه مواردی است؟ 
برای پاسخ به این پرسش، باید مواردی را مد نظر 

قرار داد.
۱- مس��اله تابعیت باعث می ش��ود تمامی اعمال 
ش��رکت از تاس��یس تا انحال، تحت نظر قانون 

متبوع مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.
۲- امتیازاتی که قانونگذار برای اتباع یک کش��ور 
مقرر می دارد از مواردی است که ضرورت داشتن 
تابعیت را برای ش��رکت ها پررنگ تر می کند زیرا 
این امتیازات درصورتی به ش��رکت ها و اشخاص 
حقوقی واقع در یک کشور تعلق می گیرد که تابع 
آن کشور باشند البته بالعکس این حالت نیز وجود 
دارد؛ بدی��ن صورت که در برخی م��وارد پرداخت 
بعضی از عوارض فقط برعهده شرکت هایی است 

که داخلی تلقی شوند.
۳- از دیگر فواید داش��تن تابعیت برای شرکت ها، 
حمایت دیپلماتیکی اس��ت ک��ه دولت ها مکلفند 

نسبت به شرکت های متبوع داشته باشند.
۴- داخل��ی یا خارجی بودن یک ش��رکت هنگام 
اعمال برخ��ی معافیت های مال��ی، حائز اهمیت 
می شود که این معافیت ها به موجب کنوانسیون یا 

قانون های داخلی تعیین می شوند.
۵- یک��ی از امتیازات��ی که ش��رکت های داخلی 
نسبت به خارجی دارند، معافیت از اخذ اجازه برای 
انجام فعالیت های اقتصادی است؛ به بیانی دیگر، 

شرکت های خارجی درصورتی می توانند فعالیت 
اقتصادی داشته باشند که اجازه مخصوص به آنها 
اعطا ش��ود که اتباع داخلی از اخذ این اجازه معافند 
و به راحتی می توانند فعالیت های اقتصادی خود را 
انجام دهند.۶- مقررات ارزی، برای شرکت های  
خارجی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، 
شرایط آسان تری قائل شده است. آخرین پرسشی 
که در این نوشته به آن پاسخ خواهیم داد، این است 
که آیا یک شرکت قادر به تغییر تابعیت خود است؟ 
در حقوق ایران، مرکز ش��رکت و تابعیت آن با هم 
مرتبطند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد، 
الزم اس��ت مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. 
بالعکس شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز 
اصلی آن هم در آنجا واقع شده است، برای اینکه 
ایرانی شود، باید مرکز اصلیش به ایران انتقال یابد.

ام��ا به طورکلی می ت��وان گفت در حق��وق ایران 
قاعده ای صریح و کلی در ای��ن مورد وجود ندارد؛ 
درخصوص بعضی شرکت ها، قانونگذار به صراحت 
نحوه تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است. 
برای مثال در ماده ۹۴ الیحه قانونی ۱۳۴۷ تغییر 
تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا را در صورتی 
امکان پذیر دانس��ته که میان آنان اتفاق نظر باشد 
همچنین درباره شرکت های بامسئولیت محدود، 
در م��اده ۱۱۰ قان��ون تجارت چنین آمده اس��ت 
»ش��رکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند، 
مگر به اتفاق آرا.« به این معنا که حتی اگر اقامتگاه 
شرکت تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت 
شرکت نمی ش��ود مگر آنکه به اتفاق آرای شرکا 
باشد. درواقع، برای تغییر اقامتگاهی که به منظور 
تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا 
وجود داشته باشد. درغیر این صورت، تغییر اقامتگاه 

هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد. 
به طور خاصه، هرگاه شرکتی ایرانی تصمیم داشته 
باشد که خارجی تلقی شود، باید تمامی شرکای آن 
ش��رکت در انتقال مرکز اصلی ش��رکت به خارج 

اتفاق نظر داشته باشند. 
گفتنی اس��ت درصورتی که مرکز اصلی ش��رکت 
همچن��ان در ایران باقی بماند اتفاق آرای ش��رکا 
نیز نمی تواند منجر به تغییر تابعیت ش��رکت شود. 
برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی 
در اساسنامه، تغییر تابعیت امکان پذیر نیست زیرا 
چنی��ن تصمیمی مخالف ماک ه��ای مندرج در 
قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت ایران است 
و چون این موارد جنبه آمره دارند، تصمیم ش��رکا 

کان لم یکن تلقی خواهد شد.

برخیمقرراتمرتبطباتابعیتشرکتها

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگس�تری اس�تان قزوین با بیان اینک�ه امنیت، 
بیت المال، حقوق عامه، حریم خصوصی مردم از خطوط قرمز 
دادگستری اس�ت، گفت: در اجرای قانون هیچ تخفیفی برای 

اشخاص قائل نیستیم.

حجت االس��ام نوراهلل قدرتی در نشست مش��ترک قضایی و انتظامی، 
با تقدی��ر از فرماندهی انتظام��ی و نیروهای پلیس اظه��ار کرد: امنیت 
موضوعی است که دغدغه دستگاه قضایی، انتظامی و سایر دستگاه های 

امنیتی است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان قزوین، وی افزود: حضور 
مسئوالن در جلس��ات، آثار اجتماعی خاصی دارد و با حسن نیتی که در 

همه دستگاه ها وجود دارد هر روز باید این امر تقویت شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
بیان کرد: دس��تگاه قضایی باید به صورت جهادی وارد میدان عمل شود 
امید مردم به نظام باشد. وی خاطرنشان کرد: در امر قضاوت ممکن است همچنین نقش حاکمیتی دستگاه قضایی به گونه ای است که باید منشا 

حقوق افراد تضییع ش��ود و به همین دلیل، این موضوع باید با دقت نظر 
باال انجام شود زیرا قوه قضاییه متولی آرامش و آسایش در جامعه است.

قدرتی ادامه داد: وقتی دس��تگاه قضایی و انتظام��ی اقدامات مثبتی  در 
جامعه انجام می دهد، همه جامعه موظفند این اقدامات را تقویت کنند.

به گفته وی، دستگاه قضایی استان قزوین، ضامن صحت عمل مسئوالن 
اس��ت و تافته جدا بافته نیس��ت. افراد خدوم جامعه باید چهره شوند و در 
بحث مفاسد نیز باید به گونه ای عمل شود که مردم متوجه برخورد دستگاه 

قضایی و انتظامی با مجرمان شوند.
رییس کل دادگستری اس��تان قزوین اضافه کرد: دادگستری با تاکید بر 
پیشگیری از کاهش تعداد پرونده های کیفری، حقوق عمومی و سایر امور، 
چندین خط قرمز را سرلوحه امور خود قرار داده است؛ به طوری که برای 

هیچ کس در هر پست و مقامی تخفیفی قایل نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: این خطوط قرمز شامل امنیت، بیت المال، حقوق 
عامه، حریم خصوصی مردم در هر رده ای است و در این امر، استان قزوین 

پرچمدار حقوق عامه در کشور است.

رییس کل دادگستری استان قزوین: 

هیچتخفیفیدراجرایقانونقائلنیستیم

رییس کل دادگس�تری اس�تان کرم�ان با تاکید ب�ر اینکه 
دادس�تان ها به موض�وع خرید محصوالت کش�اورزی در 
جنوب این استان ورود جدی داشته باشند، گفت: دستگاه 
قضایی با تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی، مسئولیت 

خطیر احیای حقوق عامه را برعهده دارد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان کرمان، یداهلل موحد 
در ش��ورای مشترک قضایی و اداری این اس��تان اظهار کرد: احیای 
حقوق عامه یکی از برنامه های اصلی قوه قضاییه در سال جاری بوده 
و اصل و مبنا در این راس��تا، تعامل و حرکت در مسیر رفع مشکات 

عمومی است.
وی تاکید کرد: بر اس��اس سیاس��ت ها و راهبردهای قوه قضاییه و 
طب��ق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اس��تیفای حقوق عامه و 
حفاظت از آن، ضرورت دارد دادستان ها در موضوعاتی از قبیل نقاط 
حادثه خیز جاده ای، خرید محصوالت کش��اورزی در جنوب استان 
کرمان و عرضه بذرهای بی حاصل و حوزه بهداشت و سامت ورود 

جدی و بی وقفه ای داشته باشند.
این مقام قضایی با اش��اره به اینکه دس��تگاه قضایی مصمم است با 

تعامل و همکاری برای حل مشکات مردم گام بردارد، عنوان کرد: 
آالیندگی های ناشی از صنایع بزرگ، موضوعی است که به مساعدت 
بین دس��تگاهی نیاز دارد و این امور در سایه تعامل و همفکری بهتر 

به سرانجام می رسند.
وی تصری��ح کرد: در حال حاضر دس��تگاه قضای��ی در عرصه های 
مختلف از کیان نظام و در برابر همه توطئه ها و دسیسه های دشمنان 
و مفسدان اقتصادی و غیره دفاع کرده و برای تحقق آرمان های نظام 

مقدس جمهوری اسامی ایران می کوشد.
موحد بیان ک��رد: قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساس��ی، 
مس��ئولیت خطیر احیای حقوق عام��ه را بر عه��ده دارد و همراهی 
دس��تگاه های مختلف در این زمینه می تواند بس��یار کارس��از باشد. 
اقدامات انجام ش��ده در راس��تای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با 

زمین خواری، نمونه ای از این موارد است.
وی با تاکید بر اینکه اراده جمعی مس��ئوالن بای��د بر مبارزه قاطعانه 
و بدون ترحم با مظاهر فساد اداری باش��د، افزود: در راستای مبارزه 
با فس��اد نیز باید برنامه داش��ته و اقدام کنیم تا سطح سامت نظام 
مقدس جمهوری اس��امی ایران ارتقا یابد که تاکن��ون نیز در این 
زمینه اقدامات خوبی انجام شده است. رییس  کل دادگستری استان 

کرمان در ادامه گفت: حمایت از سرمایه گذاری، صنعت و تولید یک 
ضرورت غیرقابل تردید اس��ت و فضای کس��ب و کار برای فعاالن 
اقتصادی باید امیدآفرین باش��د. دولت و دستگاه های دولتی نیز باید 
رسالت فراهم سازی شرایط جذب سرمایه و تعادل سازی واحدهای 
حقوقی را انجام دهند. وی هشدار داد: باید تدابیر الزم برای کاهش 
دعاوی بین مردم و دستگاه های اجرایی و نیز دعاوی بین دستگاه های 
اجرایی و مردم اندیشیده شود. به گفته موحد، دعاوی دولت علیه مردم 
و دعاوی مردم علیه دولت وضعیت مناس��بی ندارد و سال گذشته ۶ 
هزار پرونده و در سال جاری نیز بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ پرونده در این 
راستا در دستگاه قضایی استان کرمان مطرح شده است. وی همچنین 
تاکید کرد: در زمان بروز مفاس��د اقتصادی باید در اسرع وقت خاها 
و کانون های نفوذ را شناس��ایی و مس��دود کرد تا جلوی بروز جرایم 

بعدی نیز گرفته شود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان بر هماهنگی بیش��تر برای 
جلوگی��ری از تصرف اراضی دولت��ی نیز تاکید و خاطرنش��ان کرد: 
کمیسیون های شبه قضایی در دستگاه های مختلف برگزار می شود و 
مدیران باید به شکلی برنامه ریزی کنند که این کمیسیون ها در خارج 

از وقت اداری برگزار شود.

ضرورت ورود جدی دادستان ها به موضوع خرید محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان


