WWW.QUDSONLINE.IR

◾

سهشنبه  16آذر 1400

◾تکذیب نشت اطالعاتی در دستگاه قضا
در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک اطالعاتی
مربوط به وکال در دستگاه قضا مرکز رسانه قوه قضائیه
اعــام کرد این موضوع مربوط به پایگاه مستقل کانون
وکالی دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانههای مرکز
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ندارد .به گزارش فارس
بنابراین اطالعیه ،هرگونه ارتباط این موضوع با سامانههای
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه صحت ندارد.

 2جمادی االول 1443

◾

 7دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾محمدی:درادارهزندانهابهدنبالکارتبلیغاتینیستیم

غالمعلی محمدی رئیس جدید ســازمــان زنــدانهــا در
نخستین بازدید میدانی خود به میان مددجویان کانون
اصــاح و تربیت استان تهران رفــت .وی کانون اصــاح و
تربیت را نقطه اهمیت سازمان زندانها دانست و گفت:
قرار نیست در اداره زندانها به دنبال کار تبلیغی باشیم.
خوشبختانه اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال ،آموزش
و روند اصالحی مددجویان ،مایه خوشحالی است.

موضوعبرابریدیهزنانبامردان،پیوستهمورد
توجهمحافلمختلفحقوقیواجتماعیبودهکهبا
تدابیرصورتگرفتهاینموضوعتحققیافتهاست.در
حالحاضرمستندبهماده 10ازقانونبیمهاجباری
مصوب 1395درخصوصسوانحرانندگیبایدبیان

دیه زنان

شماره 9690

◾

◾دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی
در قوانین مختلف ،ورشکستگی به تقصیر ،ورشکستگی
به تقلب و ورشکستگی عادی به عنوان انواع ورشکستگی
شناسایی شده اند .صالحیت ذاتی ورشکستگی به تقلب
و به تقصیر ،در حــوزه دادگــاه کیفری 2اســت .بر اساس
ماده  21قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به توقف یا
ورشکستگیبایددردادگاهیاقامهشودکهشخصمتوقف
یا ورشکسته ،در حوزه آن اقامت داشته است.

داشت،بیمهگرمکلفاستدرایفایتعهداتمندرجدر
اینقانونخسارتواردهبهزیاندیدگانراصرفنظر
ازجنسیتودینایشانتاسقفتعهداتبیمهنامه
پرداختکند.مراجعقضاییموظفانددرانشایحکم
پرداختدیه،مبلغمازادبردیهموضوعاینمادهرابه

◾

◾تبعات حقوقی یک طرح در مجلس
طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول در
کنار اهداف مهمی ازجمله بیاعتبار کردن اسناد عادی
دارای نواقصی از جمله تهدید و تحدید کردن مالکیت
عمده کــشــاورزان بر زمینهای کشاورزی اســت .بنا بر
گزارش فارس ضروری است تا مجلس در کنار برطرف
کردن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان ،این ایراد را
نیز برطرف کنند.

عنوانبیمهحوادثدرجکنند.
در راستای برابری حقوق میان زنان با مردان باید
گفت در همه جنایاتی که مجنی علیه زن باشد،
معادل تفاوت دیه وی تا سقف دیه مرد از صندوق
تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

به عبارت دیگر اگر مردی زنی را بکشد و به هر
دلیلی دیه ثابت شود ،نصف دیه توسط قاتل
پرداخت و نصف دیگر آن تا سقف دیه کامل ،توسط
صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،به اولیایدم
پرداخت خواهد شد.

قدس چند و چون حمایت قانون از مخترعان را بررسی میکند

تعریفشده و مشخصات آن ذکر شده است
کــه بــر اس ــاس م ــاده  20ای ــن ق ــان ــون« هــر نــوع
ترکیب خطوط ،ترکیب رنگها و هرگونه شکل
سه بعدی با خطوط ،رنگها و یا بــدون آن ،به
طوری که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا
محصولی از صنایع دستی را تغییر بدهد ،طرح
صنعتی اســت» که ایــن طــرح هــا ،مانند ثبت
اختراع در ایــران ،در تشریفات خاصی باید به
ثبت برسند .بنابراین ،زمانی که شخصی ،یک
کاالی صنعتی و یا یک کاالی مربوط به صنایع
دســتــی را بــر اس ــاس ایــن م ــاده ،تهیه و تولید
می کند؛ به نحوی که شامل یک طرح صنعتی
جدید و بدیع می شــود ،باید حمایتهایی از

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی
کیفی فراخوان عمومی مناقصه

شماره  - 1400-37-17نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی
شركت راهآهن
جمهوری اسالمیایران
(سهامی خاص)
اداره كل راهآهن خرأسان

اداره کل راهآهن خراسان در نظر دارد

اس�ناد ارزیابی را تا س�اعت  13:30روز پنجش�نبه مورخ  - 1400/10/02درس�امانه
تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.irبارگذاری نمایند .
 -7مبلغ كل برآورد  78.002.000.000 :ریال .
 -8مدت و محل اجرا  :مدت اجرا سه ماه می باشد .
 -9مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :مبلغ  ( 3.900.100.000سه میلیارد و
نهصد میلیون و یكصد هزار ) ریال مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین
معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره /123402ت  50659ه� مورخ  94/09/22هیئت
محترم وزیران و اصالحیه آن با شماره /5211ت  57592ه� مورخ  ، 1400/01/22در
صورت واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624با شناسه واریز
" " 984280500111111111111111111111ن�زد بان�ک مرك�زی اعالم می گردد .
تذكر :به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به
مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
 -10رشته و رتبه  :داشتن گواهی معتبر ساخت چیلر از وزرات صمت ( صنعت  ،معدن
و تجارت ) یا داش�تن گواهی معتبر نمایندگی از ش�ركت سازنده چیلر الزامی میباشد.
و می بایس�ت به همراه اس�ناد مرتبط درس�امانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس
 www.setadiran.irتا ساعت  13:30روز پنجشنبه مورخ  - 1400/10/02بارگذاری
نمایند  .در غیر اینصورت از فرآیند مناقصه حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی
از سوی شركت كننده در این خصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذك�ر  " 1ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
ب�ه موجب مصوب�ه  /135943ت  55887ه� م�ورخ  97/10/15هیئت محترم وزیران
و آیی�ن نام�ه ایمنی ام�ور پیمان�كاری" مص�وب  89/03/05وزیر تع�اون ،كار و رفاه
اجتماعی علی الخصوص ماده  2آن درس�امانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس
 www.setadiran.irالزامی است.
تذك�ر  : 2با توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت آزاد
الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذكر  : 3ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد .
 -11هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد .
پ�س از ارزیاب�ی كیف�ی  ،از مناقص�ه گ�ران واج�د ش�رایط ك�ه حداق�ل امتی�از الزم
را كس�ب نم�وده باش�ند جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه دع�وت بعم�ل خواهدآمد.
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از طریق برگزاری مناقصه عمومی  ،انواع نهاده های كش�اورزی خود را خریداری نماید .همچنین عملیات بس�ته بندی ش�كر سفید و قهوه ای خود را در

اوزان 1000 ،900،گرمی و  2/5كیلوگرمی  ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

كلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز سه شنبه مورخ  1400/09/16با مراجعه به امور بازرگانی شركت یا از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.com

متعلق به این ش�ركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیش�نهادات كتبی خود را در پاكت دربس�ته تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه مورخ  1400/09/25به

دبیرخانه اداری شركت تحویل نمایند .همچنین جهت اطالعات بیشتر به سایت شركت مراجعه فرمائید.

جلسه بازگشائی پاكتها درساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1400/09/27در محل شركت قند تربت حیدریه برگزار خواهد گردید..

ه�ر متقاض�ی بایدباب�ت ش�ركت در مناقص�ه نهاده ه�ای كش�اورزی  5درصد مبلغ پیش�نهادی خود  ،وبابت ش�ركت در مناقصه بس�ته بندی ش�كر س�فید و

قهوای 50.000.000ریال را به ش�ماره حس�اب ش�بای  IR 200170000000209182357007نزد بانك ملی بنام شركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت
شركت در مناقصه واریز نماید .شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

شركت قند تربت حیدریه

اداره كل راهآهن خراسان

مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت
اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

ردیف
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شرکت قند تربت حـیدریه(سهامی عام) در نظر دارد

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/09/15 :

رئیس سازمان
قضایی نیروهای
مسلح با اشاره به
ابهامات قانون
به کارگیری سالح
به خصوص در
مرزها گفت :باید
همه شبهات این
قانون برطرف شود.
حجت االسالم
احمدرضا پورخاقان
در دیدار با فرمانده
مرزبانی ناجا ضمن
بیان این مطلب تأکید
کرد :تمامی نهادهای
ذیربط برای ایجاد
مشوقهای مناسب
برای سربازان
مرزبانی اقدام کنند
تا سربازان برای
خدمت در این مناطق
اشتیاق داشته
باشند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،در یکی دیگر از
آرای خود ،مقابل یک انحصار جدید ایستاده است؛
در رأی جدید این نهاد درباره عضویت اعضای هیئت
مدیرهاتحادیههایصنفیتصریحشدهاگرعضویدو
دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت
مدیره اتحادیه را دارا باشد ،امکان عضویت جدید
در هیئت مدیره را ندارد .به گزارش خبرگزاری فارس
این رأی به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال
قسمتی از بخشنامه شماره  ۲۷۳۴۵۹/۶۰مورخ
 1399/11/12سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان
ایران و دبیر هیئت عالی بر سازمان های صنفی صادر
شده است .اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
پس از بحث و بررسی و براساس حکم ذیل تبصره ۱
ماده  ۲۲قانون نظام صنفی مصوب سال  ۱۳۹۲تأکید
کرد اعضای هیئت مدیره اتحادیهها نمیتوانند بیش
از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت
مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند .براساس
نظر دیوان عدالت اداری تبصره  ۱ماده  ۲۲قانون نظام
صنفی بدان معناست که فارغ از اینکه عضو هیئت
مدیره اتحادیه پیش یا پس از الزم االجرا شدن قانون
عضو هیئت مدیره اتحادیه باشد ،هر زمان دو دوره
متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره
اتحادیه را دارا باشد ،امکان عضویت جدید در هیئت
مدیره را ندارد و تبصره ۳ماده ۶آیین نامه اجرایی نحوه
برگزاریانتخاباتهیئت مدیرهوبازرساناتحادیههای
صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط
تحقق ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ماده ۲۲قانون نظام
صنفی ،صرفا ًباید پس از الزم االجرا شدن قانون نظام
صنفی ایجاد شده باشد.

ایــن قانون ،ثبت طــرح صنعتی توسط افــراد یا
شرکتها ،حقوقی را برای آنان ایجاد می کند؛
از جمله اینکه؛
الف ) بهره برداری از هر طرح صنعتی ثبت شده
در ایران ،مشروط به موافقت مالک آن است.
ب ) بهره ب ــرداری از طــرح صنعتی ثبت شده،
شامل انجام اقداماتی از قبیل ساخت ،فروش
و یا وارد کردن اقالم حاوی طرح صنعتی است.
ج ) مالک طرح صنعتی ،می تواند علیه شخصی
که بدون موافقت او ،اعمال ذکر شده در بند قبل
را انجام داده باشد و یا مرتکب اعمالی شود که
عرفا ًموجب نقض حقوق وی در آینده را فراهم
می آورد ،در دادگاه ،اقامه دعوا نماید.
د ) مدت اعتبار طرح های صنعتی ،پنج سال
از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
است ،اما این مدت را می توان برای دو دوره پنج
ساله دیگر نیز تمدید کرد .
در مــاده  61قانون ثبت اخـتــراعــات ،طــرح های
صنعتی و عالئم تجاری ،جرم کپی کردن طرح
صنعتی دیگران ،مشخص گردیده و بــرای آن،
مجازات پیش بینی شده است که به موجب
ای ــن م ـ ــاده ،ه ــر شـخـصــی ک ــه ب ــا ع ـلــم و عـمــد،
مرتکب انجام اعمالی شود که برپایه ماده 28
این قانون ،نقض حقوق دیگران به شمار رود،
مجرم شناخته می شود و به مجازات محکوم
می شود .مجازات کپی طرح صنعتی  ،هم جزای
نقدی و هم حبس تعزیری است.

آگهی مناقصه

1408693ف

بناب�ر آیی�ن نامه اجرایی بن�د ج ماده  12قانون برگ�زاری مناقصات نس�بت به ارزیابی
كیفی پیمانكاران واجد ش�رایط جهت ش�ركت در مناقصه  ،ازطریق س�امانه تداركات
الكترونیكی دولت ( ستاد) به نشانی  www.setadiran.irبه شرح زیر اقدام نماید .
مناقص�ه گ�ران می بایس�ت در س�امانه فوق (س�تاد) ثبت نام و پ�س از اخذ گواهی
امضاء الكترونیكی نس�بت به دریافت اس�ناد از طریق س�امانه مذك�ور اقدام نمایند.
الزم به ذكراس�ت كلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق
سایت مزبورانجام می گردد.
 -1نام سازمان مناقصه گذار  :اداره كل راه آهن خراسان .
 -2ش�رح مختص�ر موض�وع مناقصه  :تهیه و تجهیز تأسیس�ات س�اختمان های س�ایت
ایستگاه مشهد .
تذكر مهم  :با عنایت به بخش�نامه /600/49564ص 98/05/07-معاونت محترم توسعه
مدیریت و منابع قیمت ها می بایست متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت
ارائه گردد .
 -3مهلت خرید اسناد ارزیابی  :تا ساعت  13:30روز پنجشنبه مورخ . 1400/09/18
 -4ش�ایان ذ كراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت
ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت ( ستاد) صورت پذیرد و شركت كنندگانی
در صورت تمایل  ،مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند كه قبال در سامانه مذكور
ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند .
 -5فراخ�وان ارزیاب�ی كیف�ی ف�وق از طری�ق پای�گاه ملی اط�الع رس�انی مناقصات
 http:/iets.mporg.irاطالع رسانی می گردد.
 -6مهلت و محل ارائه اس�ناد ارزیابی  :شركت كنندگان در ارزیابی كیفی می بایست

وی به عمل آید تا سایر افــراد ،نتوانند با کپی
کــردن این طرح صنعتی ،بــرای خود منافعی را
بدست آورده و از این طریق ،حقوق مخترع طرح
صنعتی را تضییع نمایند .
امـ ــا پــرس ـشــی ک ــه در ایـ ــن خــص ــوص مـطــرح
مــی ش ــود ،آن اس ــت کــه آی ــا کـپــی ک ــردن طــرح
صنعتی ،کــه قـبــا ًتــوســط ســایــر اشـخــاص و یا
شرکتهای تجاری به ثبت رسیده است ،جرم
است؟ آیا در قانون ،برای کپی طرحهای صنعتی،
مجازات نیز پیش بینی شده است؟ برای پاسخ
دادن به این پرسشها ،الزم است به قانون ثبت
اختراعات ،طر حهای صنعتی و عالئم تجاری
مصوب  1386توجه نمود .بــراســاس مــاده 28

ضرورت
اصالحقانون
بهکارگیریسالح

گزارش
شکستانحصار
در اتحادیههای صنفی

مجازات جرم کپی طرح صنعتی
یــکــی از مــهـمتــریــن موانعی
کــه در راس ــت ــای حــمــایــت از
مالکیت معنوی افــراد وجود
دارد ،آن اســت که اشخاص
دیگر ،با کپی کردن طرحهای
صنعتی دی ــگ ــران ،حــقــوق و
مزایای مخترعان اصلی طر حهای صنعتی را
تضییع کنند .بــه همین دلــیــل ،در سا لهای
اخــیــر ،نــیــاز مبرمی بــه حمایت هــای قانونی
از مخترعان و مبتکران طــرح هــای صنعتی
احساس شده تا این افــراد بتوانند به آسانی،
طرح های صنعتی خود را به ثبت برسانند تا
دیگران ،از آن سوء استفاده نکنند .اما قوانین
حمایتی از اخــتــراعــات ،طــر حهــای صنعتی و
عالئم تــجــاری ،زمانی کــارایــی خواهند داشت
کــه ضمانتهای اجــرایــی در خصوص جرایم
ارتکابی ایــن حــوزه نیز وضــع کــرده باشند .به
گزارش پایگاه تحلیلی «حقوق نیوز» کپی کردن
طــر حهــای صنعتی ،قابل شکایت و رسیدگی
در دادگــاه بــوده و پس از اثبات جرم کپی طرح
صنعتی ،متخلف ،به مجازا تهای ذکر شده
در قانون ،محکوم گردد .بنابراین ،پرداختن به
مجازات کپی طرح های صنعتی و نحوه شکایت
و رسیدگی به جرم کپی طرح صنعتی ،بسیار
مهم است.
بــر اس ــاس قــانــون ثبت اخــتــراعــات ،طــرحهــای
صــنــعــتــی و ع ــای ــم ت ــج ــاری ،طـ ــرح صنعتی

خبر
روز

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19تاریخ 1400/09/18

فراخوان مناقصه عمومی
یك مرحله ای

پروژه  /شماره فراخوان در سامانه تدارکات
الکترونیک دولت

محل اجرا

موضوع

اعتبار

نوع
قرارداد

مدت
پیمان
(ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس
بها سال  1400با شرایط
مندرج (ریال)

مبلغ تضمین
شرکت در
فرآیند ارجاع
کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و
پیشنهادها تا ساعت
 12مورخ

تاریخ بازگشایی
ساعت  9صبح
مورخ

استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه
هامون 200004۵42000040

هامون

اجرای تاسیسات گرمایشی
خوابگاه و موتورخانه

عمرانی

فهرستی

3

12.079.954.502

610.000.000

1400/09/30

1400/10/01

تکمیل  6کالسه استثنایی جنگل رشتخوار
200004۵42000042

رشتخوار

تکمیل ساختمان آموزشی

عمرانی

سرجمع

4

6.731.602.168

340.000.000

1400/09/30

1400/10/01

تخریب و بازسازی مدرسه  6کالسه یدک قوچان
200004۵42000043

قوچان

تکمیل ساختمان آموزشی

عمرانی

سرجمع

6

13.047.971.022

660.000.000

1400/09/30

احداث ابتدائی  6کالسه قوچان(مسکن مهر)
200004۵42000044

قوچان

تکمیل ساختمان آموزشی

عمرانی

سرجمع

6

17.510.410.123

880.000.000

1400/09/30

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:

/1408694ک

-1ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر (.برابر فرمهای هیئت دولت) و
یــــــا  - 2واریز نقدی به حساب شماره  4060030607655863نزد بانک مرکزی در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی  .....چک
تضمینیقابلقبولنمیباشد.

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

1400/10/01
1400/10/01

محل تحویل اسناد و پیشنهادها  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  :دبیرخانه اداره کل
اعتبار پیشنهادات  :سه ماه
محل بازگشایی پیشنهادها :سالن جلسات
کلیهمراحلمناقصهاعمازدریافتاسناد،تحویلاسنادوبازگشاییدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرس www.setadiran.irانجاممیگردد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

