گزیدهها

ضرورت نظارت نسبت به عملکرد
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر نظارت مستمر
مســئوالن قضایی نســبت به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی تاکید کرد.
احمدرضا بهرامی در بازدید از دادگســتری و دادسرای شهرستان
بروجن بر ضرورت نظارت مستمر مســئوالن قضایی بر عملکرد
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد.
وی رفع ایرادات و نواقص کار دفاتر قضایی را موجب بهبود خدمات
و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد :یکی از
خدمات قوهقضاییه ،تأسیس و راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی است که این امر هم موجب تســهیل کار مردم می شود و
هم تأثیر به سزایی در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری دارد.

تکذیب ادعای موافقت با تقاضای
اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان

یک مقام آگاه ،ادعای موافقت با تقاضای اعاده دادرســی کشت و
صنعت مغان را تکذیب شد.
طبق اعالم مرکز رســانه قوهقضاییه ،در پی انتشار خبری مبنی بر
موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان ،یک مقام
آگاه در قوهقضاییه با تکذیب این خبر اعالم کرد :دادستان کل کشور
از معاونت قضایی قوهقضاییه درخواست اعمال  ۴۷۷در خصوص این
پرونده کرده است .بنابر این گزارش ،موضوع در حال بررسی است
و نتیجه آن مشخص نشده است و اخبار منتشره مبنی بر موافقت با
درخواست اعمال  ۴۷۷تکذیب میشود.

افتتاح نخستین هیات صلح
اهل سنت استان گلستان

نخستین هیات صلح اقوام ،ویژه امور اهل سنت استان گلستان در
گنبد کاووس افتتاح شد.
احمد جعفری ،معاون قضایی رییسکل دادگستری و رییس شورای
حل اختالف استان گلســتان در مراسم آغاز به کار نخستین هیات
صلح اهل سنت در این استان بیان کرد :هیاتهای صلح و صلحیاران
برای حل و فصل دعاوی پیش از تشکیل پرونده و در مواردی حتی
پس از تشکیل پرونده ،ورود میکنند .وی با بیان اینکه این هیاتها
وابســته به محاکم نیســتند ،گفت :هدف ما ارجاع پرونده به این
هیاتها نیست ،بلکه جلوگیری از تولید و طرح پرونده در محاکم و
حل ریشهای اختالفات طرفین است .رییس شورای حل اختالف
استان گلستان با بیان اینکه نخســتین راهکار مردم در مواجهه با
اختالفات ،طرح پرونده در محاکم نباشد ،افزود :هیاتهای صلحی
در کنار شوراهای حل اختالف ،بستری برای حل مشکالت مردم
به دســت خود مردم و به دور از فضای دادگاه است .وی ادامه داد:
اعضای این هیاتها  ۳نفرند که یکی از آنان آشنا به مسایل حقوقی
اســت .معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان بیان
کرد :گسترش نهادهای مردمی برای رفع اختالفات ،کاهش ورودی
پرونده به محاکم و ترغیب اصحاب دعوی به صلح و سازش هدف از
تشکیل هیئتهای صلح در استان است .پیش از این دو هیات صلح
ویژه سیستانیها و فرهنگیان در استان گلستان تشکیل شده است.
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دادستان کرمانشاه خبر داد

پرداخت طلب  ۱۴۳نفر دیگر از مالباختگان پرونده گلیم و گبه

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه از پرداخت طلب
 ۱۴۳نفر دیگر از مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان خبر داد.
شــهرام کرمی در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت طلب بخش
دیگری از مالباختگان پرونده بزرگ گلیم و گبه کرمانشاهان ،اظهار
کرد :این پرونده جمعا  ۱۳هزار شاکی داشت که طی حدود پنج سال
گذشته بخش اعظم طلب آنها پرداخت شده است.

وی افزود :در این راســتا ،طلب بیش از  ۲۳۷نفر از آنها باقی مانده
بود که روز گذشته (چهارشــنبه) طلب  ۱۴۳نفر دیگر از این تعداد
پرداخت شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه ،میزان پرداختی
این مرحله از طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشــاهان را
حدود  7/5میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد :در حال حاضر حدود

 ۹۴مالباخته دیگر ماندهاند که تالش میکنیم با فروش اموال برجای
مانده ناچیزی که از متهم در دست داریم ،طلب این مالباختگان را
هم پرداخت کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده ،طلب باقیمانده
مالباختگان هم پرداخته و این پرونده بزرگ کالهبرداری پس از پنج
سال بهطور کامل بسته شود.

آزادی  132زندانی مالی و جرایم غیرعمد
در آذربایجان غربی و استان مرکزی

دیدار و به درخواستهای آنان رسیدگی و دستورات
الزم را صادر کرد.

روســای کل دادگستری اســتانهای
آذربایجــان غربی و مرکــزی ،از آزادی
 132زندانی مالی و جرایم غیرعمد در این
استانها به همت بسیج و ستاد دیه خبر داد.
ناصر عتباتی ،رییسکل دادگستری استان آذربایجان
غربی در مراسم آزادسازی زندانیان معسر که به همت
ستاد دیه و سپاه پاسداران انقالب اسالمی این استان
برگزار شد ،اظهار کرد :با همت بسیج و ستاد دیه ۱۱۴
نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد این استان به
آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی خاطرنشان کرد :امروز دستگاه قضایی ،نیازمند
کمک و یاری بســیج ،در موضوع صلح و سازش،
برقراری نظم و امنیــت در جامعه و آزادی زندانیان
اســت که کمک بزرگی خصوص ًا بــه خانوادههای
آنهاست.
رییسکل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت:

اهمیت این کار باید به خوبی تبیین شــده و کمیته
احرار بسیج هم فعالتر شود تا بتوانیم تعداد زیادی از
زندانیان را آزاد کنیم.
عتباتی همچنین همراه با حسین مجیدی ،دادستان

اجرای دادرسی تمام الکترونیک
در یکی از مجتمعهای قضایی شیراز

عمومی و انقالب مرکز اســتان آذربایجان غربی و
مجتبی محمدی ،مدیرکل زندانهای این استان ،با
حضور در بندهای زندان ارومیه از قسمتها و بندهای
مختلف این زندان بازدید کرد و با تعدادی از زندانیان

آزادی  ۱۸نفر از محکومان مالی و جرایم
غیرعمد استان مرکزی
حجتاالسالم سید عبدالمهدی موسوی ،رییسکل
دادگستری اســتان مرکزی نیز در جریان حضور در
ندامتگاه مرکــزی اراک و در آیین آزادی  18تن از
محکومان مالی و جرایم غیرعمد این استان ،اظهار
کرد :نوعدوســتی ،ایثار ،خدمت به خلق و اخالص
خیران باعث شد جمعی از افرادی که جرمی مرتکب
نشــدهاند و به دالیلی از جمله تصــادف ،در زندان
هستند ،به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
وی بدهی این افراد را  ۱۳۹میلیارد ریال اعالم و بیان
کرد :با کمک خیرین و بسیج حقوقدانان ،ستاد دیه و
گذشت شکات ،بدهی این محکومان مالی پرداخت
و آزاد شدند.

پرونده اموال تملیکی بالتکلیف
در استان همدان وجود ندارد

رییسکل دادگستری اســتان فارس از اجرای طرح خدمات تمام الکترونیک در یکی از
مجتمعهای قضایی شیراز خبر داد.

رییسکل دادگستری استان همدان گفت :در حال حاضر پرونده اموال تملیکی بالتکلیف
در این استان وجود ندارد.

حجتاالسالم سیدکاظم موسوی در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه حرکت به سمت تمام الکترونیک شدن
فعالیتهای قضایی در استان فارس آغاز شده است ،اظهار کرد :مجتمع شماره  ۴شوراهای حل اختالف
شیراز ،خدمات خود را به صورت کام ً
ال الکترونیکی ارائه و طرح دادرسی بدون کاغذ را به صورت صد درصد
اجرایی کرده است .وی در ادامه بیان کرد :همه فرایند دادرسی در این مجتمع بر روی سرورهای رایانهای
ثبت و ضبط میشود و مراجعان نیز خدمات ارسال لوایح و دریافت ابالغات را به صورت الکترونیکی ارسال
میکنند .موسوی افزود :در راستای تشویق حوزههای قضایی به استفاده از زیرساختهای الکترونیکی،
عملکرد حوزههای قضایی هر ماه در این خصوص مورد سنجش قرار میگیرد.
وی خاطرنشــان کرد :عالوه بر مجتمع شماره  ۴شــورای حل اختالف شیراز که به صورت صد درصد
خدمات الکترونیک ارائه میکند ،حوزه قضایی فراشبند با میانگین  ۳۳/۵درصد خدمات قضایی ،جویم با
 ۲۵درصد و زرقان با  ۲۲درصد در  ۷ماهه سال جاری دارای بهترین جایگاه در ارائه خدمات الکترونیک
قضایی هستند.

محمدرضا عدالتخواه در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان همدان اظهار کرد :پیش از این بازدید،
پروندههای مربوط به اموال تملیکی چه در ادارهکل تعزیرات و چه دستگاه قضایی مورد بازبینی و بررسی
قرار گرفت و احکامی نیز برای پروندههای موجود در دادگستری صادر شد.
وی با بیان اینکه ادارهکل تعزیرات اســتان همدان هم در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است،
عنوان کرد :در حوزه اموال تملیکی ،پروند ه بالتکلیف و رهاشده در این استان نداریم؛ هرچند درباره برخی
پروندهها با توجه به روند اداری و قضایی که دارند ،باید زمان مربوطه آن هم سپری شود.
رییسکل دادگستری استان همدان بیان کرد :برخی اموال از جمله دخانیات که قابلیت استفاده ندارند،
پس از تعیین تکلیف نهایی امحا میشوند .وی تصریح کرد :هماکنون یکچهارم از دو سوله بازدیدشده
خالی است و اموال بهصورت دپوشده نگهداری نمیشود که این مطلب نشان میدهد سرعت خوبی در
رسیدگی به پروندههای مربوطه وجود دارد .عدالتخواه گفت :امانتداری در دو سوله مورد بازدید ،رعایت
شده است و اموال افرادی هم که تبرئه شدهاند ،به آنان عودت داده میشود.
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ایجاد صلح و سازش در  ۲۷۵پرونده
در قم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم از برگزاری
جلسه هماندیشی با داوران برتر این استان خبر داد و گفت ۲۷۵ :فقره پرونده
در این استان به صلح و سازش ختم شد ه است.
حجتاالسالم مجید یزدی از برگزاری جلسه هماندیشی با داوران برتر
استان قم خبر داد و بیان کرد :این جلسه بهمنظور بررسی نقاط ضعف و قوت
روند داوری در پروندههای زوجین متقاضی طالق برگزار شد.
وی اظهار کرد :بر اساس آمار و اطالعات موجود از زمان اجرای این طرح
که به مدت  ۱۱ماه از آن میگذرد ۲۷۵ ،فقره پرونده به صلح و سازش ختم
شد ه است که نشان از موفقیت حدود  ۱۰درصدی مشاوران دارد.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره
به اینکه یکی از مقررههای قانون جدید حمایت خانواده ،ارجاع طرفین به
نهادها و مراکز مشاوره و داوری است ،افزود :جهت تحکیم نهاد خانواده و
کاستن از پروندههای طالق در مراجع قضایی ،قانونگذار ایران نیز به تبع
دستور صریح قرآن و عنایت ویژه دین مقدس اسالم به این امر ،داوری در
دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را
در قانون پیشبینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد
به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح کرد ه است.
یزدی با اشــاره به ماده  ۱۳۶قانون برنامه ششم توســعه که بر راهبری
قوهقضاییه در نهاد داوری تأکید دارد ،گفت :ضرورت دارد سیستم قضایی
افــرادی را تربیت کند که عالوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی
شرعی ،دانش الزم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

آزادسازی بیش از  ۱۵هزار مترمربع
از اراضی حریم رودخانه سیاهآب

دادســتان عمومی و انقالب شهریار از رفع تصرف و آزادسازی  ۱۵هزار و
 ۶۰۰مترمربع از حریم و بستر رودخانه «سیاهآب» خبر داد.
حمید عسگریپور از رفع تصرف و آزادسازی  ۱۵هزار و  ۶۰۰مترمربع از
حریم و بســتر رودخانه «سیاهآب» خبر داد و بیان کرد :در راستای اجرای
تبصره  ۴ذیل ماده  ۲قانون توزیع عادالنه آب جهت رفع تصرفات بســتر
رودخانه مذکور دستورات قضایی الزم در این زمینه صادر شد.
وی خاطرنشان کرد :در پی صدور دستور قضایی و با حضور دستگاههای
متولی نســبت به تخریب ساختوســازهای غیرمجاز در حریم و بستر
رودخانه مذکور اقدام شد.

نظریه مشورتی

آیامیتوانبهقولنامهزمینروستاییوشوراییاعتمادکرد؟
سند روســتایی ،یک نوع قولنامه زمین روستایی یا خانه
اســت که اطالعات و محتویات آن توسط چند نفر شاهد
امضا میشود و بعد هم رییس شورای محلی با مهر و امضا
آن را تأیید میکند .سند شــورایی همچنین میتواند به
تأیید شورای اسالمی شــهرهای کوچک و دورافتاده هم
رسیده باشد.

احتماال در ســایتها و روزنامهها شــاهد آگهی فروش ویال و باغ
در نقاط مختلف کشــور بودهاید .بســیاری از این آگهیها ،شرایط
وسوسهکنندهای دارند.
اما نکته اساسی درخصوص بیشتر ویالها و باغهای فروشی این است
که سند رسمی ندارند و با اسناد شورایی خرید و فروش میشوند.
حال سوال اینجاست که تفاوت یک سند شــورایی با سند رسمی
چیست؟
مهمترین نکته این است که شما بدانید سند شورایی به چه سندی
گفته میشود؟ و برای این منظور باید بدانید که سند رسمی چیست؟
سند رســمی به سندی گفته میشــود که در دفاتر اسناد رسمی یا
ادارههای ثبت اسناد بر اساس مقررات قانونی تنظیم و ثبت شوند.
در مقابل چنین ســندهایی ،سندهای عادی هســتند ،مثل مبایعه
نامههایی که در بنگاهها برای خرید و فروش امالک نوشته میشوند.
سند شورایی هم در دسته همین سندهای عادی قرار میگیرد.
آیا میتوان به قولنامه زمین روســتایی و شورایی
اعتماد کرد؟
سند شورایی در روستاها و شهرهای کوچک که دارای شورای محلی
هستند ،نوشته میشود.
در حقیقت سند روســتایی ،یک نوع قولنامه زمین روستایی یا خانه
است که اطالعات و محتویات آن توسط چند نفر شاهد امضا میشود
و بعد هم رییس شورای محلی با مهر و امضا آن را تأیید میکند.
سند شورایی همچنین میتواند به تأیید شورای اسالمی شهرهای
کوچک و دورافتاده هم رسیده باشد.
چقدر به اسناد شورایی میتوان اعتماد کرد؟
حاال سوال مهم این است که چقدر به این اسناد شورایی اعتماد کنیم؟
بهطو ر کلی باید گفت که اسناد شورایی ،چون به تأیید شورای محلی
یا شــوراهای اسالمی شهرها رســیده ،بنابراین اعتبارش بیشتر از
قولنامههای مرسوم است.
از طرفی قطعا چون سند شورایی یک سند عادی به حساب میآید به
اندازه یک سند رسمی نمیتوان به آن اعتماد کرد.
در واقع شما با در دست داشتن سند شــورایی یک زمین یا خانه در
روستا ،قولنامه زمین روســتایی را در اختیار دارید که اعتبار کمتری
دارد.

چالشهای سند شورایی
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،در سندهای شورایی دو مورد
مهم وجود دارد که معموال ثبت نمیشــود و ممکن است در آینده
برایتان دردسرساز شود.
یکی اینکه اوقافی بودن ملک را ثبت نمیکنند.
به همین دلیل اگر قصد خرید و فروش با قولنامه زمین روســتایی با
امضای شورا را دارید ،حتما قبل از معامله کردن ،از دهیاری یا اداره
اوقاف استعالم کنید که ملک مورد نظر شما وقفی نباشد.
نکته دوم این اســت که کاربری امالک در ایــن قولنامهها معلوم
نمیشود.
یعنی ممکن است یک زمین با کاربری کشاورزی را به شما بفروشند
و بعدا متوجه شوید که اجازه هیچگونه ساختوسازی را در آن ندارید.
حتی اگر فروشنده کاربری زمین را به شکل غیرقانونی از کشاورزی
به مسکونی درآورده باشــد ،هم حکم به تخریب بنای ساختهشده
داده میشود و هم به اندازه سه برابر قیمت زمین جریمه میشوید.
باز هم برای مطمئن شــدن میتوانید سراغ دهیاریها یا ادارههای
جهاد کشاورزی بروید و نسبت به کاربری زمین استعالم بگیرید.
در نقشه  GISو طرح هادی روســتایی که در دهیاریها معموال
موجود است ،به راحتی میتوانید متوجه کاربری زمینها شوید.
ویژگیهای مثبت قولنامه شورایی زمین روستایی
قولنامه زمین روستایی با مهر شورا ،تعدادی ویژگیهای مثبت هم
دارد .مث ً
ال شما هنگام نقل و انتقال سندهای رسمی ،باید هزینههای
جانبی بسیاری بدهید.

اما در این اســناد ،خبــری از هزینه مالیات ،عوارض شــهرداری،
هزینههای انتقال سند و ...نیست و سرعت انجام معامله هم بیشتر
است.
آیا با سند شورایی میتوان سند تکبرگ درخواست
داد؟
یادتان باشد قولنامه روستایی را هیچجا به غیر از ادارههای ثبت اسناد
نمیتوانید از یک سند عادی تبدیل به سند رسمی کنید.
اگر در این سندهای شــورایی ،با فردی دیگر دچار اختالف شوید و
آن فرد مدعی ملک شما باشد ،رسیدگی به این ماجرا در صالحیت
دادگاه محل ملک است.
با سند شورایی میتوانید درخواست سند تکبرگ رسمی کنید.
یادتان باشد که این درخواســت را در ادارههای ثبت یا دفاتر اسناد
رسمی بهعنوان ماده  ۱۴۷و  ۱۴۸میشناسند.
هنگام مراجعه ،عالوه بر اسناد هویتی خریدار و فروشنده ،باید سند
شورایی که دارای مهر دهیار و شوراست ،همراهتان باشد.
نکات مهم درباره قولنامه زمین روستایی
همانطور که گفته شد ،سند شورایی نوعی قولنامه زمین روستایی یا
ملک روستایی با امضا و مهر شورای روستا یا شهر است.
این نوع از قولنامهها در خرید و فروش امالک و زمین در روســتا و
شهرهای کوچک بســیار دیده میشوند و توجه به چند نکته درباره
آنها ،به شما در معاملهای مطمئنتر کمک خواهد کرد.

حتی اگر قصد معامله زمین در روستا بهصورت قولنامهای دارید ،حتما
مهر شورا و دهیاری را در آن بررسی کنید.
امضای اعضای دهیاری یا شــورای روســتا از بخشهای دیگری
است که قطعا به قولنامه زمین یا خانه روستایی شما اعتبار و سندیت
میبخشد.
یکی از نکات مهم درباره قولنامه زمین یا ملک روستایی ،این است
که از مصادرهای نبودن آن مطمئن شوید.
بنابراین پیش از معامله و پرداخت هزینه ،با مراجعه به اداره کشاورزی
روستا یا منطقه مدنظر ،استعالم زمین را بگیرید.
برای قولنامه کردن زمینهای روستایی که در حاشیه جادهها قرار
دارند ،باید استعالم اداره راه را دریافت کنید.
شــاید در نگاه اول این زمینها جذاب به نظر برســند ،اما با بررسی
بیشتر ،مشکالت حقوقی آنها مشخص میشود.
اســتعالم از اداره راه ،فاصله حریم قانونی زمین و ملک روستایی را
به شما نشان میدهد.
حتی در صورت استناد به سند شــورایی و قولنامه زمین روستایی،
استعالم از اداره ثبت را فراموش نکنید.
این استعالم به شما نشان میدهد که آیا زمین مورد معامله ،مجوز
معامله شدن را دارد یا خیر.
یک نکته کاربردی درباره امضای شهود روی قولنامه زمین روستایی،
تحقیق از ساکنان است.
میتوانید با پرسوجو درباره زمین و ملک مورد نظر از اهالی روستا
و خصوصا همسایهها ،از شــرایط قانونی و مشکالت احتمالی آن،
خصوصا مشکالت انحصار وراثت مطلع شوید.

سند ملکی در تاریخ  2آبان سال  1369به نام دولت صادر
و در سال  1373واگذار شده و در آن بنا احداث شده است.
مطابق بند «الف» مادهواحــده قانون تعیین تلکیف اراضی
واگذاري دولت و نهادها مصوب سال  ،1370مالکان اولیه
در سال  1395در دیوان عدالت اداري ،اقدامات تملکی این
ادارهکل را ابطال کرده و مدعی مطالبه قیمت کارشناسی روز
هستند .نظر به اینکه اراضی مورد نظر در سال  1373واگذار
شده و احداث بنا به عمل آمده است ،آیا حقوق قانونی مالکان
اولیه مستحق دریافت قیمت منطقهاي زمان ابالغ مصوبه
طبق شق اول بند «الف» مادهواحده است یا قیمت کارشناسی
روز؟ همچنین مالــکان اولیه ادعا دارند کــه واگذاري یا
ساختوساز بعد از ســال  1370و نه قبل از آن بوده است،
آیا این ادارهکل باید قیمت کارشناسی روز را پرداخت کند؟
سؤال مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول مادهواحده قانون
تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب سال  1370مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیســت؛ زیرا تا سال  ،1370آمادهسازي نشده،
تخصیص داده نشده و واگذار نشده و نیز اقدامات تملیکی دولت به موجب
راي دیوان عدالت اداري ابطال شــده اســت ،بنابراین مشمول مقررات
عمومی است .در این صورت ید دولت بر ملک مذکور قانونی نیست و مالک
یا مالکان حق دارند تقاضــاي خلعید کنند؛ مگر اینکه به هر علت امکان
خلعید متعذر باشد که در این صورت مالک میتواند قیمت روز ملک را بر
اساس نظر کارشناس مطالبه کند.
آیا بدهیهاي بلندمدت شــرکتهاي دولتی با فرض عدم
پیشبینی آن در اساسنامه شرکت دولتی میتواند موجب
افزایش سرمایه شرکت دولتی شود؟ به نظر دفتر حقوقی
سازمان ثبت اسناد و امالك کشــور با عنایت به ماده 45
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال  ،1366مجامع
عمومی شرکتهاي دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب
پیشنهاد تقسیم ســود ،اندوختههاي سرمایهاي و جاري
شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیشبینی شده است،
طوري تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در
بودجه کل کشور شود .بنابراین اندوختههاي سرمایهاي و
اهدایی شــرکتهاي دولتی پس از طی تشریفات قانونی
مربوط به افزایش ســرمایه میتوانند به حساب سرمایه
شرکت منتقل و در حکم ســرمایه شرکت تلقی شوند .اما
بدهیهاي بلندمدت شــرکتهاي دولتــی نمیتواند جزء
داراییهاي شرکت محسوب شوند و از محل آن به افزایش
سرمایه اقدام کرد .در خصوص چگونگی و امکان افزایش
سرمایه شرکتهاي دولتی از محل بدهیهاي بلندمدت آنها،
اعالم نظر فرمایید.
مواد  157و  158الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،روشهاي
افزایش سرمایه را احصا کرده است و فرض سؤال که شرکت دولتی قصد
دارد از محل بدهیهاي بلندمدت ،افزایش ســرمایه بدهد ،چون شرکت
در برابر وجهی که تحصیل کرده،
متعهد به بازپرداخت بدهی شــده
است ،از شمول موارد مذکور خارج
اســت .لذا امکان افزایش سرمایه
از محــل بدهیهــاي بلندمدت
وجود ندارد.

