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رییسکل دادگستری البرز از انبارهای اموال تملیکی این استان بازدید کرد

لزومتسریعدرتعیینتکلیفاموالوکاالهایسریعالفساد

قضات حساسیت بیشتری نسبت
به تعیین تکلیف پروندههای قدیمی
داشته باشند

رییسکل دادگســتری اســتان البرز از
انبارهای ادارهکل جمــعآوری و فروش
اموال تملیکی این استان بازدید و بر لزوم
تسریع در تعیین تکلیف اموال و کاالهای
سریعالفساد ،تاکید کرد.

رییسکل دادگستری استان کردستان ،بر لزوم جلوگیری از اطاله
دادرسی در محاکم قضایی این اســتان تاکید کرد و گفت :تکلیف
پروندههای مسن و قدیمی باید روشن شود و قضات باید با حساسیت
بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
حجتاالسالم سید حسین حسینی در بازدید از دادگستری شهرستان
بیجار ،ضمن تاکید بر لزوم دقت در برخورد مناسب با ارباب رجوع،
اظهار کرد :خدمت در دادگســتری بسیار حساس است و همکاران
باید با توسل و توکل به خداوند ،خود را از لغزشهای احتمالی مصون
داشته و در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند.
وی وضعیت آمار موجودی پروندههای شعب دادگستری شهرستان
بیجار را مناسب توصیف کرد و افزود :در شعب اجرای احکام کیفری
و حقوقی با تراکم پرونده مواجه هستیم و این موضوع میطلبد تا در
کمترین زمان ممکن وضعیت این شعب سروسامان یابد.
حسینی بر لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان
کردســتان تاکید کرد و افزود :تکلیف پروندههای مسن و قدیمی
باید روشن شود و قضات باید با حساســیت بیشتری این موضوع
را دنبال کنند.
وی همچنین از کسب رتبه نخســت دادگستری استان کردستان
در بحث کاهش جمعیت کیفری زندانها در ســطح کشــور ابراز
خشنودی کرد و ضمن تشــکر از زحمات کارکنان دادگستری این
اســتان ،عنوان کرد :خوشــبختانه اقدامات خوبی در دادگستری
این استان در حوزههای مختلف از جمله کاهش موجودی و شعب
نامتعارف ،کاهش متوسط زمان رسیدگی و بایگانی راکد و  ...انجام
شده اســت .اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدهایم .از این رو الزم
است همکاران قضایی و اداری با تالش و اقدامات جهادی وضعیت
دادگستری استان را ارتقا و بهبود بخشند.

حسین فاضلی هریکندی در بازدید از بخشهای
مختلف انبارهــای ادارهکل جمعآوری و فروش
اموال تملیکی اســتان البرز ،با اشــاره به تاکید
رییس قوهقضاییه در خصــوص تعیین تکلیف
اموال انبارهای ســازمان جمــعآوری و فروش
اموال تملیکی ،با اعالم رضایت نسبی از شرایط
نگهداری کاالها در انبارها ،با اشاره به وجود برخی
مشکالت جزیی ،شرایط را «قابل قبول» ارزیابی و
اظهار کرد :این مشکالت جزیی باید سریعا مورد
پیگیری قرار گیرند؛ همچنین وضعیت کاالهای
سریعالفساد ،کاالهای نیازمند به استعالم از جهاد
کشاورزی ،اســتاندارد ،گمرک و محیط زیست
سریعا تعیین تکلیف شوند.
وی افزود :در برخی موارد اعالمشــد که محیط
زیست و جهاد کشــاورزی به برخی استعالمات
پاســخ ندادهاند که پیگیریهای الزم از طرف
دستگاه قضایی انجام شد تا سریعا پاسخ مقتضی
داده شود.
فاضلی هریکندی با اعالم تشــکیل جلسهای
در این هفته برای رســیدگی بــه برخی موانع
تســریع و تعیین تکلیف اموال گفت :متاسفانه
ارتباط سامانهای بین دستگاههای متولی قاچاق
وجود ندارد که با توجه به ملی بودن این مشکل،
امیدواریم سریعا برطرف شود.
حســن مددی ،دادستان عمومی و انقالب مرکز

کشف پولشویی  ۳۶۰میلیارد ریالی
در شیراز

رییسکل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰
میلیارد ریالی در شیراز خبر داد.
حجتاالسالم سیدکاظم موسوی از کشــف یک فقره پولشویی
 ۳۶۰میلیارد ریالی در شیراز خبر داد و با بیان اینکه متهم این پرونده
با دســتور قضایی در بازداشت به ســر میبرد ،گفت :فعالیتهای
اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته
اســت و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقالب
اسالمی شیراز ادامه دارد.
وی افزود :فرد مذکــور نقدینگیهای خود را بــه اموال منقول و
غیرمنقولــی از جمله خودروهای لوکس ،بــاغ و آپارتمان در نقاط
مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است.
رییسکل دادگستری استان فارس ،توجه به جرایم مالی و اقتصادی
با توجه به شــرایط ویژه اقتصادی کشــور را مورد تأکید قرار داد و
تصریح کرد :اثرات مخرب جرایمی همانند پولشــویی و فرارهای
مالیاتی بر اقتصاد کشــور زیاد است و الزم است قضات این استان
بهصورت ویژه و تخصصی و با همکاری ضابطین و اقدامات فنی آنان
نسبت به کشف و پیگیری این دسته از جرایم اقدام کنند.

اســتان البرز نیز در حاشــیه این بازدید تصریح
کرد :در شــرایط اقتصادی موجود با فروش این
اموال ،تعیین تکلیف آنهــا و واریز وجوه حاصل
به حساب خزانه دولت ،از تضییع اموال عمومی
جلوگیری شده و برای مصارف عمومی کشور،
هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد :در طول ســال گذشــته تاکنون
بازدیدهایی از انبارهــای ادارهکل جمعآوری و
فروش اموال تملیکی استان البرز انجام و برای
رفع مشکالت مربوط به محل انبارهای نگهداری
کاالها در ســازمان جمعآوری ،و تعیین تکلیف
اموال موجود دستورات الزم صادر شده است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با
بیان اینکه با پیگیریهای انجامشــده ،برخی از
کاالهای موجود از طریق مزایده به فروش رسیده

و مقداری از کاالهای فاســد ،تقلبی و غیرقابل
فروش نیز با نظارت دادستانی مرکز استان امحا
شده است ،عنوان کرد :در بازدید انجامشده ،عدم
همکاری برخی از دستگاههای دولتی ،در پاسخ
به استعالمات ســازمان جمعآوری برای تعیین
تکلیف اموال موجود در انبارها گزارش شده است.
آغاز رســیدگی به پرونده سارقان
مسلح طالفروشی کرج به اتهام محاربه
رییسکل دادگســتری اســتان البرز همچنین
با اعالم خبر آغاز رســیدگی به پرونده ســرقت
مسلحانه از یک طالفروشــی در خیابان شهید
بهشــتی کرج گفت :در اواخر مرداد سال جاری،
چهــار فرد که دو نفر از آنها مســلح به ســاح
کالشــینکف بودند ،اقدام به سرقت مسلحانه از

یک طالفروشــی در یکــی از معابر اصلی کرج
کردند.
وی افزود :این سارقان در حین سرقت و همچنین
در بیرون از طالفروشــی بــرای ارعاب مالک
طالفروشی و عابران ،اقدام به تیراندازی هوایی
کرده و پس از سرقت ،از محل متواری شدند.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه سارقان به منظور
عدم ردیابی و شناســایی ،پیش از سرقت و پس
از آن ،اقدام به ســرقت مسلحانه چندین خودرو
کرده بودند ،اضافه کرد :پس از این سرقت ،دستور
قضایی برای شناسایی و بازداشت سریع عوامل
صادر شد و با بررسی فیلم لحظه سرقت ،شواهد و
قرائن ،اقدامات اطالعاتی و فنی برای شناسایی و
بازداشت عوامل سرقت آغاز و در کمتر از  ۲۰روز،
سردسته باند سرقت در یکی از استانهای غربی
کشور بازداشت شد.
وی اضافه کرد :پس از بازداشــت همه متهمان،
تحقیقات مقدماتی آغاز شد و بازداشتشدگان با
اتهاماتی از قبیل محاربه ،سرقت مسلحانه ،خرید
و حمل اســلحه و خریدوفروش اموال مسروقه،
تفهیم اتهام شدند.
رییسکل دادگســتری استان البرز با بیان اینکه
تحقیقات تکمیلی در مــورد این پرونده در کمتر
از سه ماه پس از بازداشت انجام شد ،عنوان کرد:
روز گذشته (دوشــنبه  24ابان) نخستین جلسه
رسیدگی به پرونده ســه نفر از متهمان به اتهام
محاربــه در دادگاه انقالب اســتان البرز برگزار
شــد؛ این پرونده  6متهم دارد که به اتهامات سه
متهم دیگر در دادگاه کیفری دو شهرستان کرج
رســیدگی میشود .وی بر اشــد مجازات برای
متهمان این پرونده در دستگاه قضایی تاکید کرد.

توسازهای غیرمجاز در منطقه زیارت
اتمام حجت دادگستری با دستگاههای متولی درباره ساخ 

حدنگاری  ۹۹درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در گلستان

رییسکل دادگســتری اســتان گلســتان از اتمام حجت
دادگستری این استان با دســتگاههای متولی در خصوص
ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه زیارت خبر داد.

حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان
گلســتان گفت :گزارشهای مردمی که به دست ما میرسد ،حاکی از
ادامه ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه «زیارت» گرگان است و این
نشان میدهد دستگاههای مسئول در این بخش در انجام وظایف خود
کوتاهی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد :اگر دستگاههای متولی مانند اداره آب منطقهای
درباره حریم و بســتر رودخانه ،و اداره امور اراضی در خصوص اراضی

خواهد کرد.
وی گفت :ادارات امور اراضی و آب منطقهای با استفاده از ظرفیتهای
قانون بالفاصله جلوی ساختوسازهای غیرمجاز را بگیرند و این موضوع
که مدیران متولی در حوزه پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در
حریم و بستر رودخانه و اراضی کشاورزی ،فقط به اخطار بسنده میکنند،
پذیرفته نیست و باید بالفاصله ساختوســاز متوقف و گزارش آن به
شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گلستان اعالم شود.
رییسکل دادگستری استان گلســتان با اشاره به حدنگاری  ۹۹درصد
اراضی ملی و منابع طبیعی این استان ،عنوان کرد :سند دار شدن اراضی
ملی و منابع طبیعی گلســتان ،جلوی دستاندازیها و زمینخواریها
را میگیرد.

کشاورزی در منطقه «زیارت» بهموقع پیشگیری و برخورد میکردند،
امروز کار به حکم قضایی و قلعوقمع نمیرسید.
رییسکل دادگستری استان گلستان اظهار کرد :این موضوع که در این
جلسه ،دستگاههای متولی ،نداشتن ادوات و ماشینآالت را علت تاخیر
در تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه زیارت عنوان میکنند،
به هیچ عنوان پذیرفته نیست و همه دستگاهها موظفند ادوات و ابزار کار
مورد نیاز متناسب با ماموریتها و وظایف خود را تامین کنند.
آســیابی تاکید کرد :از این پس ،چه در اجرای احکام قلعوقمع و چه در
اهمال در انجام وظایف قانونی ،هیچ عذر و بهانهای مبنی بر نداشــتن
ابزار قلعوقمع پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه
در انجام وظایف قانونی ،نســبت به مدیران دستگاههای متولی ورود
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بازدید بازرس کل استان هرمزگان
از مناطق زلزلهزده فین

بازرس کل استان هرمزگان ضمن بازدید از مناطق زلزلهزده شهر فین ،از
نزدیک در جریان مشکالت مردم زلزله زده قرار گرفت.
رضا مختــاری در بازدیــد از مناطق زلزلهزده شــهر فیــن ،نحوه روند
کمکرسانی ،اسکان و بازسازی مناطق زلزلهزده این شهر را بررسی و بر
تسریع در روند کمکرسانی و بازسازی منازل ،مدارس و زیرساختهای
خسارتدیده ناشی از زلزله تأکید کرد.
وی در بازدید از مناطق آســیبدید ه شهر فین و روســتاهای اطراف ،با
حضور در جمع مردم زلزلهزده ضمن استماع درد دلها و مشکالت مردم
این مناطق ،بر ضرورت رســیدگی هرچه سریعتر به مشکالت مردم این
مناطق تأکید کرد.
بازرس کل استان هرمزگان سپس از بازدید از روستاهای زلزلهزده از جمله
سرزه ،رضوان و مرکز بخش فین و  ....در جلس ه ستاد مدیریت بحران بخش
فین که با حضور معاون اســتاندار و معاون هاللاحمر برگزار شد ،حضور
یافت و ضمن تبادلنظر و بررســی مشکالت موجود مقرر شد با توجه به
مکفی نبودن امکانات اولیه مانند چادر با قید فوریت دستگاههای ذیربط
نسبت به تخصیص چادر و رفع این مشکل اقدام کنند.
وی در ادامه با تأکید بر تشــکیل تیمهای امدادرســانی و تسریع در ارائه
خدمات و همچنین توزیع عادالنه خدمات در همه مناطق گفت :ادارات و
دستگاههای خدماترسان مکلفند ،با هماهنگی و همافزایی در انجام امور،
خدمات خود را به صورت عادالنه در همه مناطق توزیع کنند.

ضرورت استفاده از تمام ظرفیتهای
موجود برای کنترل اراذل و اوباش

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان بر
ضرورت استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای کنترل اراذل و اوباش و
استفادهکنندگان از سالح در سطح این استان تاکید کرد.
حجتاالســام عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه شورای پیشگیری
از وقوع جرم دادگســتری استان خوزســتان بر ضرورت استفاده از تمام
ظرفیتهــای موجود برای کنترل اراذل و اوباش و اســتفادهکنندگان از
سالح در سطح استان خوزستان تاکید کرد.
وی همچنیــن اظهار کرد :برقراری امنیت اســتان یکــی از مهمترین
اولویتهای دستگاه قضایی است و برای تحقق آن نیاز به همکاری همه
دستگاهها و نیروهای نظامی ،انتظامی ،اطالعاتی و امنیتی است.
کنترل رفتار مجرمانه اراذل و اوباش ،نحوه اجرای طرحهای جمع آوری
سالح گرم و سرد و ناامن سازی محیطهای تولید مواد مخدر ،از مواردی
بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظریه مشورتی

بیمه سرنشین چیست؟

در صورتی که راننده خودروی مقصر دچار صدمه شود،
از محل بیمه شخص ثالث ،امکان جبران وجود ندارد و
در اینگونه موارد ،غرامت جانی و بدنی وارده ،از محل
تعهدات سرنشین و تا سقف تعهد سرنشین مندرج در
متن بیمهنامه قابل جبران است.
در صورتی که راننده خودروی مقصر دچار صدمه شود ،از محل بیمه
شخص ثالث ،امکان جبران وجود ندارد .بنابراین خسارتی از محل
بیمهنامه شــخص ثالث به فرد مذکور تعلق نمیگیرد .در اینگونه
موارد ،غرامت جانی و بدنی وارده ،از محل تعهدات سرنشــین و تا
سقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمهنامه قابل جبران است که
شامل فوت ،نقص عضو و هزینههای پزشکی میشود.
اکثر تعهدات سرنشــین همراه با بیمهنامه شــخص ثالث و در یک
کارت بیمهنامه عرضه میشود و دیگر الزم نیست بیمهنامه جداگانه
خریداری شود.
به همه بیمهگذاران توصیه میشــود با توجه بــه ماهیت تعهدات
سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق،برای
خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خــود اقدام کنند؛ بهگونهای
که به هنگام نیاز ،بیمهگر نســبت به جبران خسارات و غرامتهای
سنگین اقدام کند.
نکات مهم در رابطه با بیمه سرنشین
غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشــین ،ارتباطی به تعهدات
بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمیشود.
به همین دلیل به خریداران بیمهنامه توصیه میشــود که تعهدات
سرنشــین را به میزان کافی خریداری کنند تــا در هنگام حادثه،
جبرانکننده مناسبی باشد.
خسارت سرنشــین از لحظهای که مصدوم یا متوفی ،قدم در رکاب
اتومبیل گذاشته تا لحظهای که از اتومبیل پیاده نشده است را شامل
میشود.
اگر مصدوم تحت درمان قرار گیرد ،هزینههای پزشــکی وی پس
از تایید توسط پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات
بیمهنامه برای هزینههای پزشــکی (که حداکثر معادل یکدهم
تعهدات فوت و نقص عضو است) قابل پرداخت خواهد بود.
چنانچه تعداد افراد داخل وســیله نقلیه در زمان وقوع حادثه بیش
از ظرفیت مندرج در بیمهنامه باشــد ،خسارت به نسبت ظرفیت ،به
مصدومان و فوتشدگان پرداخت میشود .لذا رانندگان وسائط نقلیه
توجه داشته باشند که از سوار کردن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه
خود خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از هرگونه تشدید خطر و ضرر
و زیان برای سرنشینان ،در مواقع جبران خسارت توسط بیمهگر ،با
مشکل مزبور مواجه نشوند.
همه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان
جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکتها)

باشند ،شــخص ثالث نامیده میشوند و خسارتهای مالی وارده به
کلیه اموال منقول و غیرمنقول متعلق (تحت مالکیت) اشــخاص
ثالث جبران میشود.
هر زیاندیدهای که آسیب جانی یا مالی ببیند ،شخص ثالث است؛
به جز راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب میشود.
سرنشین فردی است که از لحظه ســوار شدن تا پیاده شدن ،بر اثر
حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند.
همه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان
جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکتها)
باشند ،شخص ثالث نامیده میشوند.
خسارات مالی عبارت است از خسارتهای وارده به همه اموال منقول
و غیرمنقول متعلق (تحت مالکیت) شخص ثالث.
خســارت جانی نیز منحصرا مربوط به آسیبهای جانی و صدمات
وارده به جسم آدمی است؛ نه موجودات دیگر .خسارت جانی شامل
دیه جرح  +دیه فوت  +دیه نقص عضو  +هزینه درمان است.
سایر انواع بیمهها
در تعریف بیمه باید گفت که سازوکاری است که در آن ،بیمهگر ملزم
است زیانهای احتمالی بیمهشونده را در نظر بگیرد و در صورت بروز
مشکالت ،آن را جبران کند یا خدمت مشخصی را به وی ارائه دهد.
در قرارداد بیمه ،دو طرف وجــود دارند که یکی بیمهگذار و دیگری
بیمهگر نامیده میشود و بیم هگر وظیفه دارد ریسک مشخصی را از
بیمهگذار بپذیرد و در حالت کلی بیمهگر ،یک شخص حقوقی است
که وظایف گوناگونی دارد و در مقابل انجام وظایف خود ،حق بیمه
دریافت میکند .الزم به ذکر اســت که بیمهگذار میتواند شخص

حقیقی یا حقوقی باشد.
بیمهها در حالت کلی ،به دو دســته بیمههای بازرگانی و بیمههای
اجتماعی تقسیم میشوند.
بیمههای اجتماعی شامل بیمههای اجباری و بیمههایی هستند که
باید از لحاظ قانونی درنظر گرفته شوند و مث ً
ال کارفرما ،در بسیاری
از مواقع موظف اســت نیروهای خود را بیمه کرده و حق بیمه آنها
را بپردازد.
اکثر بیمههای مورد استفاده مردم ،از نوع اجتماعی است و سازمان
تامین اجتماعــی ،مهمترین مرجع بیمههــای اجتماعی در ایران
محسوب میشود.
در بیمههــای اجتماعی ،حق بیمه به صورت درصدی از دســتمزد
تعیین شــده ،اما در بیمههای بازرگانی ،حق بیمه با توجه به ریسک
تعیین میشود.
به گزارش گروه حقوقی یاسا ،در کنار دو دسته کلی بیمههای بازرگانی
و بیمههای اجتماعی ،بیمههای مختلف دیگری نیز وجود دارند.
بیمه عمر ،نوعی از بیمه است که با توجه به آن ،بیمهگر متعهد میشود
پس از فوت بیمهشــده یا ابتالی وی به بیماری خاص یا حتی زنده
ماندن پس از ســن خاصی ،مبلغ حق بیمهای که بیمهگذار به مدت
معینی پرداخت کرده است ،بهصورت مستمر یا یکجا به وی یا فرد
تعیینشده از طرف وی ،پرداخت کند.
در بیمه حملونقل کاال ،بیمهگر متعهد میشود که اگر کاال در هنگام
جابهجایی از بین برود یا خســارتی به آن وارد شود ،خسارت را تا حد
معینی جبران کند.
نام بیمه شخص ثالث ،بهطور دقیق عبارت است از بیمه مسئولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث است

و خسارتهای مرتبط با اشــخاص ثالث را در بر میگیرد .منظور از
شخص ثالث ،فردی اســت که بر اثر وقوع حوادث مرتبط با وسایل
نقلیه موتوری مثل خودرو یا موتورسیکلت آسیب میبیند؛ بهجز راننده
مسبب حادثه اعم از اینکه در داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشند.
بیمه آتشسوزی ،یکی دیگر از اقسام بیمه است که طی آن بیمهگر
تعهد میکند اگر برای دارایی یا ســاختمان یا دیگر موارد مذکور در
قرارداد بیمه ،بر اثر آتشسوزی یا صاعقه یا انفجار مشکلی پیش بیاید
یا از بین برود ،تمام یا قسمتی از آن را جبران کند .این بیمه ،مواردی
مانند سیل ،طوفان ،تگرگ ،زلزله و سرقت را نیز دربرمی گیرد.
بیمــه درمان بهمنظور جبران یا تامین هزینههــای درمانی ،اعم از
بستری یا ســرپایی است .از متداولترین پوششهای بیمه درمان،
میتوان به بیمه تکمیلی درمان اشاره کرد که هزینههایی را عالوه بر
تعرفههای بیمههای اجتماعی مانند خدمات درمانی تامین اجتماعی،
پرداخت میکند.
بیمه دریایی یا بیمه کشتی نیز خطرهای مربوط به حملونقل دریایی
را دربر میگیرد و در حالت کلی ،سهم اندکی از بازار را داراست و فقط
دو درصد از بیمههای غیرعمر ،به این نوع بیمه اختصاص دارد .این
بیمه در حالت کلی ،تامینکننده خســارات مربوط به بدنه کشتی،
محموله ،ناحیه درون دریا و مسئولیت آن است.
بیمه مهندسی نیز انواع مختلفی دارد و به بیمه مهندسی تمامخطر
پیمانکاران ،بیمه عیوب اساسی و پنهان ،بیمه مهندسی تجهیزات
الکترونیک ،بیمه ماشینآالت پیمانکاری و بیمه مهندسی تمامخطر
نصب تقسیم میشود.
همچنین بیمه پول به این منظور استفاده میشود که اگر اسکناس،
چک بانکی ،سکه یا هر وجهی از پول که بر اثر انفجار یا آتشسوزی،
صاعقه ،ســرقت و غیره از بین بروند یا خســارتی به آنها وارد شود،
بیمهگر آن را جبران کند و ریسک آن را بپذیرد .این نوع بیمه نیز به
دو دسته بیمه پول در صندوق و بیمه پول در گردش تقسیم میشود.
با زیاد شدن کسبوکارها و فعالیتهای متنوع در جامعه ،رشتههای
مختلفی به بیمه مسئولیت ،به عنوان یکی دیگر از انواع بیمه ها اضافه
شده و در حالت کلی در بیمه مســئولیت مدنی ،مهمترین تضمین
بیمهگر ،جبران خســارت مالی و جانی در خصوص مسئولیتهای
مدنی بیمهگذار است.
در قــرارداد بیمه بدنه اتومبیــل نیز بیمهگر تعهــد میکند که اگر
خسارتهایی بر اثر واژگونی ،صاعقه ،آتشسوزی یا انفجار و غیره
به اتومبیل وارد شــود ،آنها را جبران کند .بیمه بدنه اتومبیل شامل
پوششهای اصلی بدنه و پوششهای تکمیلی و اختیاری آن میشود.
بیمه اعتبــاری ،در رابطه با دیون و دریافت وام و لیزینگ موضوعی
مانند پشتیبان عمل میکند و ریسک عدم بازپرداخت مطالبات بیم ه
گذار از وامگیرندگان یا خریداران کاالهایی که به صورت اقساطی
به فروش میرود را پوشــش میدهد .در حالت کلی ،بســیاری از
شــرکتهای بیمهگر ،صدور این بیمه را در دســتور کار خود قرار
نمیدهند.

به موجب ماده  34قانون ثبت احوال مصوب سال  1355و
اصالحی سال  ،1363افشاي اطالعات دفاتر ثبت کل وقایع
و اسناد ســجلی ،جز براي صاحب سند و مقامات قضایی و
دولتی ذيصالح ممنوع است و در همین ارتباط بر اساس
استعالمات معمول بهنظر میرسد منظور قانونگذار از قید
عبارت مقامات قضایی و دولتی ذيصالح ،مقاماتی اســت
که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی کرده و در این
اثنا نیازمند مشخصات هویتی هستند؛ نظیر استعالم وزارت
کشــور در خصوص کاندیداهاي انتخاباتی ،استعالمهاي
معمول طبق ماده  169مکرر مالیاتی و . ...اخیرا در مواردي
مالحظه میشود مقامات قضایی بدون هماهنگی با مسئوالن
ثبت احوال استان ،به روســاي ادارات ثبت احوال دستور
میدهند تا مشــخصات هویتی شــهروندان را به دفاتر
خدمات قضایی منعکس کنند؛ این موضوع در حالی است
که این دفاتر در راســتاي برونسپاري اعمال تصديگري
به بخشهاي خصوصی ایجاد شــدهاند و در زمره مقامات
احصاشده در ماده  34قانون ثبت احوال نیستند و موضوع
با مواد  38و  39منشور حقوق شهروندي سازگاري نداشته
و واجد اشکاالتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود .در
این خصوص توضیح دهید.
مستفاد از ماده  34قانون ثبت احوال مصوب سال  ،1355ارایه اطالعات
مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوي ادارات ثبت احوال صرف ًا به صاحب
سند سجلی ،مقامات قضایی و دولتی ذيصالح مجاز است .لذا با توجه به
ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطالعات شخصی
آنها در مواردي که مقامات قضایی نیاز به اطالعات یادشــده دارند ،باید
با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردي و خاص نســبت به
اســتعالم مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام کنند و صدور دستور به طور
کلی مبنی بر ارایه اطالعات یادشده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در صورت استعالم آنها بدون دستور موردي و خاص مقام قضایی با توجه
به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده  34قانون صدرالذکر مغایر
با قانون است .بدیهی اســت در مواردي که قوانین جاري ،احکام خاصی
را در خصوص تبادل امن اطالعات الکترونیکی مقرر کرده اســت ،نظیر
مقررات ماده  655قانون آیین دادرســی کیفري مصوب ســال  1392و
آییننامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاســت قوهقضاییه
است ،مطابق مقررات یادشده باید رفتار شود.
آیا خواسته اثبات نســب فردي به عنوان عمو یا پسر عمو
ممکن است و به عبارتی ،اثبات نسب راجع به چه کسانی
قابل پذیرش اســت و آیا غیر از پدر و مادر و برادر و خواهر،
راجع به دیگر افراد نیز قابلیت استماع دارد؟
با عنایت به ماده  862قانون مدنی و ماده  336قانون مجازات اســامی
سال  ،1392در فرض سوال که دعواي اثبات نسب (رابطه خویشاوندي) به
طرفیت بستگان نسبی از طبقه ســوم مطرح شده اســت ،با لحاظ آثار
حقوقی حاکم بر این
رابطــه (نظیر ارث،
قسامه و مسئولیت
عاقلــه) دعــواي
مزبــور قابلیــت
استماع دارد.

