گزیدهها

ضرورت تعامل بیش از پیش
زندانها با دستگاه قضایی

مدیرکل زندانهای اس��تان کردستان
خواستار تعامل بیش از پیش زندانها با
دستگاه قضایی این استان شد .اسحاق
ابراهیمی در نخس��تین جلس��ه شورای
اداری و کارگروه اشتغال و حرفهآموزی
زندانهای اس��تان کردستان در س��ال  ،97جامعه هدف مسئوالن
زندانها را زندانیان و خانوادههای آس��یبپذیر آنان دانس��ت .وی
خطاب به روسای زندانهای حاضر در جلسه ،خواستار تعامل بیش
از پیش با دستگاه قضایی استان شد و تاکید کرد :تعامل و همکاری
هدفمند میان زندانها و دادگس��تریها در سطح استان کردستان
س��بب ارایه خدمات بهتر و بیش��تر به زندانیان و خانوادههای آنان
خواهد شد.

تاکید بر برگزاری هرچه باشکوهتر
جشنهای گلریزان

مدی��ر کل زندانهای اس��تان س��منان
خواس��تار برگ��زاری هرچه باش��کوهتر
جش��نهای «گلری��زان» و «حمایت از
خان��واده زندانیان» با مش��ارکت مردم و
دستگاههای اجرایی و قضایی این استان
شد .محمود باهنر در دومین جلسه شورای اداری زندانهای استان
سمنان در س��ال جاری با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوهتر جشن
گلریزان کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و جشن نسیم
مهر روز حمایت از خانواده زندانیان اظهار امیدواری کرد مردم نیکوکار
استان سمنان با مش��ارکت و ارایه کمکهای خود برای آزادسازی
زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد ،موجبات شادی دل خانوادههای این
مددجویان را فراهم کنند .وی با بی��ان اینکه ارایه آمارهای واقعی و
دقیق در حوزه حرفهآموزی و اش��تغال مددجویان ،امکان مدیریت
علمی و صحیح و شناس��ایی نقاط قوت و ضعف را در مس��یر توسعه
اش��تغال فراهم میکند ،تاکید کرد :هدف ما تنها اعطای گواهینامه
حرفهآموزی ب��ه مددجویان نیس��ت بلک��ه هدف ،ارای��ه آموزش
مهارتهای بازارمحور به مددجویان جهت بهکارگیری و ایجاد کسب
و کار پس از آزادی آنهاست.

 ۱۴۵زندانی جرایم غیرعمد
چشمانتظار یاری خیران

مدیرکل زندانهای اس��تات هرمزگان
گفت ۱۴۵ :زندانی جرایم غیرعمد در این
استان ،چشمانتظار یاری خیران هستند.
علی اس��تادی در نشست خبری خود در
خصوص برگزاری جشنهای گلریزان
در م��اه مبارک رمضان اظهار ک��رد ۱۴۵ :زندانی جرایم غیرعمد به
دلیل محکومیتهای مالی ،چکهای بالمحل غیرکالهبرداری و
حوادث ،ب��ا بدهی  ۱۵میلیارد و  ۷۰۰میلی��ون تومان در زندانهای
استان هرمزگان تحمل حبس میکنند.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

تحویل پیکر  21جانباخته سانحه هوایی تهران -یاسوج به خانوادههایشان
مدیرکل پزش��کی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گف��ت :از ابتدای
سانحه هوایی تهران -یاس��وج تاکنون پیکر  21نفر از جانباختگان
این سانحه به خانوادههایشان تحویل داده شده است.
کامروز امینی با اش��اره به آخرین اقدامات انجامش��ده توس��ط
پزش��کی قانونی در رابطه با جانباختگان س��انحه هوایی تهران
– یاس��وج اظهار کرد :تاکنون  ۲۲۴بافت انسانی از بقایای پیکر

جانباختگان س��انحه هوایی تهران -یاس��وج به پزشکی قانونی
ارس��الش��دهاس��ت.
وی با بی��ان اینکه محمول��ه دیگری از جانباختگان س��انحه
هوای��ی تهران – یاس��وج طی رو زهای گذش��ته به پزش��کی
قانونی ارس��ال ش��ده اس��ت ،افزود ۱۲ :نمون��ه از مجموعه
بافتهای ارس��الی جدا شده و بر روی آنها عملیات کدگذاری

رییسکل دادگستری آذربایجانشرقی مطرح کرد

نقص در برخی قوانین
عامل افزایش پروندههای قضایی

رییسکل دادگس�تری اس�تان آذربایجان
ش�رقی ،نق�ص در برخ�ی از قوانی�ن را
عام�ل افزای�ش پروند هه�ای قضای�ی
دانست.

حجتاالس�لام حکمتعلی مظفری در نخستین
جلس��ه ش��ورای پیش��گیری از وقوع جرم استان
آذربایج��ان ش��رقی در س��ال  ،97وج��ود نقص
در برخی قوانی��ن را عامل افزای��ش پروندههای
قضایی دانس��ت و با بیان اینکه ب��ا اصالح برخی
قوانین ،میتوان میزان مراجعات مردم به دستگاه
قضایی را کاه��ش داد ،اظهار ک��رد :دلیلی ندارد
مردم ب��رای هر چیزی به دادگس��تریها مراجعه
کنن��د بلکه میتوان ب��ا اصالح برخ��ی از قوانین
موجود ،رسیدگی به مش��کالت مردم را به سمت
س��ازمانهای دیگ��ر از جمله نی��روی انتظامی و
ادارات ثبت اسناد هدایت کرد تا امور مردم تسهیل
شود.
به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان
آذربایجان ش��رقی ،وی اضافه ک��رد :مردم برای
استیفای حقوق خود در حوزه «چک» و «مهریه»
تنها ب��ه ادارات اس��تان مراجعه کنن��د و نیازی به
مراجعه به دادگستریها وجود ندارد.

انهدام باند مسلحانه آدمربایی
در جیرفت

دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان جیرفت از انه��دام یک باند
مس��لحانه گروگانگیری در جنوب اس��تان کرمان خبر داد و گفت۵ :
نفر از اعض��ای اصلی باند در چنگال قانون گرفتار ش��دند .به گزارش
روابطعمومی دادگس��تری استان کرمان ،حسین سالمی اظهار کرد:
بامداد روز گذش��ته محل نگهداری  6نفر گ��روگان که  4روز پیش به
گروگان گرفته ش��ده بودند ،شناس��ایی ش��د و پس از ی��ک عملیات
غافلگیرانه  5نفر از اعضای این باند مسلحانه گروگانگیری دستگیر
ش��ده و تمام گروگانه��ا از چنگال گروگانگیران آزاد ش��دند .وی از
کشف و ضبط یک قبضه سالح جنگی کالنشینکف به همراه مقادیری
فشنگ ،دو دستگاه خودرو 12 ،عدد گوشی تلفن همراه 3 ،عدد کارت
بانکی ،یک دست کامل لباس نظامی و  30لیتر مشروبات الکی خبر داد.

و نمونهب��رداری انج��ام و جه��ت آزمایش��ات ژنتی��ک ب��ه
آزمایش��گاهمربوطهارس��الش��دهاس��ت.
مدیرکل پزش��کی قانونی کهگیلوی��ه و بویراحمد در گفتوگو با
میزان ادامه داد :از ابتدای سانحه هوایی تهران -یاسوج تاکنون
پیک��ر  21نف��ر از جانباختگان این س��انحه به خانوادههایش��ان
تحویل داده ش��ده اس��ت.

رییسکل دادگستری گلستان:

امالک وقفی در گلستان
سنددار میشوند

رییسکل دادگس�تری اس�تان گلس�تان از
تش�کیل ش�ورای حفظ و احی�ای موقوفات
خبر داد و اولویت این شورا را سنددار کردن
امالک موقوفی دانست.

لزوم تالش برای حفظ خط تولید
کارخانجات تولیدکننده کاالی ایرانی

دادستانسمنانگفت:تمامیدستگاههابرایحفظخطتولیدکارخانجات
و شرکتهای تولیدکننده کاالی ایرانی تالش کنند .به گزارش روابط
عمومی دادگس��تری کل استان س��منان ،حیدر آس��یابی در نخستین
نشست س��تاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی در
سال حمایت از کاالی ایرانی اظهار کرد :اخذ مالیات در حالی که بخش
عظیمی از بودجههای کش��ور از این راه تامین میش��ود اجتنابناپذیر
است اما تعدیل مش��کالت مالیاتی واحدهای تولیدی نیز در حمایت از
تولید کاالی ایرانی ،انتظار میرود .وی با بیان اینکه در جهت حمایت از
تولیدکنندگان پیشنهاداتی به ادارهکل امور مالیاتی ارایه شده است ،تاکید
کرد :تمامی دستگاهها برای حفظ خط تولید کارخانجات و شرکت های
تولید کننده کاالی ایرانی اهتمام الزم را بهکار گیرند.

به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان
گلس��تان ،هادی هاش��میان اظهار کرد :با تشکیل
ش��ورای حف��ظ و احی��ای موقوفات ،نخس��تین و
مهمترین اولویت این شورا ،سنددار کردن امالک
موقوفی استان است تا از دستاندازی سودجویان
در امان بماند.
وی با اش��اره به نامه ادارهکل اوقاف و امور خیریه
اس��تان گلس��تان مبنی بر پرداخت نکردن وجوه
موقوفات از س��وی دس��تگاههای اجرایی در سال
گذش��ته تصریح ک��رد :در پی این نامه ،س��ازمان
بازرس��ی اس��تان را موظف به پیگیری کردیم که
خوشبختانه بر اساس گزارش اخیر سازمان اوقاف
و امور خیریه اس��تان گلستان ۳۰۰ ،میلیون تومان
وجوه موقوفات که س��الها از سوی دستگاههای
اجرایی پرداخت نش��ده بود ،وصول ش��د .بهگفته
هاش��میان ،برای فراگیر ش��دن س��نت حس��نه
وقف ،وج��وه موقوفات باید بر اس��اس نیت واقف
هزینه شود.

آزادی  ۳۰نفر از زندانیان
جرایم غیرعمد مالی

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان زنجان گفت :برابر گزارش
س��تاد دیه این اس��تان ،از ابتدای س��ال جاری تا  ۲۵اردیبهش��ت ماه
 ۳۰نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی در اس��تان زنجان آزاد ش��دند.
حجتاالسالم حس��ن مظفری در جلسه ستاد دیه اس��تان زنجان از
برگزاری مراسم جشن گلریزان جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
مالی خبر داد و اظهار کرد :این مراسم در تاریخ نهم خرداد ماه مصادف
با چهاردهم ماه مبارک رمضان برگزار خواهد ش��د .به گزارش روابط
عمومی دادگستری استان زنجان ،وی تصریح کرد :برابر گزارش ستاد
دیه استان زنجان از ابتدای سال جاری تا  ۲۵اردیبهشت ماه  ۳۰نفر از
زندانیان جرایم غیر عمد مالی در اس��تان با کل بدهی به مبلغ بیش از
 19میلیارد ریال آزاد شدند.

آیا فوت اعضای یک خانواده بر اثر تصادف با ماشین
یا انفجار یا بمب یا موشک یا بر اثر زلزله،از مصادیق
هدم مق�رر در ماده  873بوده و تق�دم یا تأخر لحظه
فوت آن مشمول مقررات این ماده است یا خیر؟
با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در تحریرالوس��یله و اینکه در
قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نش��ده اس��ت انهدام با وسیله
نقلیه (مانند اتومبیل ،ترن ،هواپیما و  ....یا در مکان به علت شدت
برخورد ،انفجار ،اصابت بمب ،موشک و نظایر آن) از مصادیق هدم
مش��مول ماده  873قانون مدنی است اما زلزله اگر موجب خرابی
نباشد از مصادیق آن نیست.
ب�ا عنایت به اینکه وف�ق ماده  ۴۱قان�ون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز مقدر شده است که ضابطین پس
از دس�تگیری متهم ،پرونده وی را نزد مرجع صالح
 ۴۲هم�ان قانون ورود به
ارس�ال کنند ام�ا در ماده 
انبارها ،اماکن و مس�تغالت محل اختفا یا نگهداری
کاال یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از
مرجع قضایی کرده ،سؤال این است که در مواردی
ک�ه موضوع ب�ا توجه به م�اده  ۴۴هم�ان قانون در
صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ
مجوز ورود به اماکن مورد اش�اره نیز باید از مرجع
قضایی به معن�ی اخص کلمه به عمل آی�د یا اینکه
ب�ا عنایت به قاعده «اذن در ش�ی اذن در لوازم آن
نیز هس�ت» اجازه ورود به این اماکن در صالحیت
س�ازمانتعزیراتحکومتیاس�ت؟
با توجه به اطالق ماده  ۴۲قانون قاچاق کاال و ارز مصوب ،1392
چنانچه برابر ماده  ۴۴همان قانون ،موضوع رس��یدگی به قاچاق
کاال و ارز در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد ،اخذ مجوز
بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است
و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن،
مستغالت و انبارهای محل نگهداری و اختفای کاال و ارز قاچاق
به ضابطین را ندارد.
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دستگیری عامل قتل وکیل در لنگرود

ریی��سکل دادگس��تری اس��تان گی�لان از
دس��تگیری عامل قتل وکیلی ک��ه در مقابل
دادگستری لنگرود به ضرب گلوله کشته شده
بود ،خبر داد.
احمد س��یاوشپور از دس��تگیری عامل قتل
وکیلی که در مقابل دادگستری لنگرود به ضرب گلولهجان باخت خبر داد.
وی در گفتوگو با میزان با بیان اینکه تحقیقات در ارتباط با این پرونده در
جریان است ،تصریح کرد :این فرد در یکی از روستاهای بخش رحیمآباد
(در نزدیکی لنگرود) دستگیر شد.

آزادی مددجوی  ۶۰ساله با محکومیت
 ۵۲۰میلیون ریالی

در برنامه تلویزیونی یک شهرضیافت در استان اصفهان در دومین روز از
ماه مبارک رمضان ،با کمک خیرین ،مددجوی  ۶۰س��الهای که به اتهام
مالی در زندان تحمل کیفر میکرد ،آزاد ش��د .یک مددجوی  ۶۰ساله که
به اتهام مالی در زن��دان تحمل کیفر میک��رد ،در برنامه تلویزیونی یک
شهرضیافت در اس��تان اصفهان ،با کمک خیرین ،آزاد شد .در این برنامه
تلویزیونی ،با کمکهای حضوری و غیرحضوری مردم ،زمینه آزادی یک
مددجوی دیگر نیز مهیا شد.
همچنین در سومین برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت از شبکه اصفهان،
سه زندانی محکوم مالی با  ۱۱۴میلیون تومان بدهی آزاد شدند.

کمک یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریالی
خیران در جشن گلریزان شهرکرد

مدیر نمایندگی س��تاد دیه استان چهارمحال و بختیاری از کمک بیش از
ک میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریالی مردمی در جش��ن گلریزان برای آزادی
ی 
زندانیان جرایم غیرعمد در مرکز این اس��تان خب��ر داد .حافظ طاهری از
کمک بیش از یکمیلیارد و  ۴۰۰میلیون ریالی مردمی در جشن گلریزان
برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در شهرکرد خبر داد و اظهار کرد :این
میزان کمکهای تعهدشده از سوی خیرین ،اصناف ،اتاق بازرگانی ،دانش
آموزان و ستاد زکات استان چهارمحال و بختیاری تعهد شده است .وی با
بیان اینکه  ۹۰۰میلیون ریال از این میزان از سوی ستاد زکات استان برای
آزادی زندانیان شهرس��تانهای  ۹گانه استان پرداخت شد ،ادامه داد :هم
اکن��ون  ۲۰۰زندانی جرایم غیر عمد با بدهی بیش از  ۱۹۸میلیارد ریال در
زندانهای استان چهار محال و بختیاری ،تحمل حبس میکنند.

دانستنیهای حقوقی

نظریه مشورتی
نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل
کس�ب و پیش�ه در حکم غیرمنقول محس�وب است
ل�ذا با عنایت به م�واد  ۹۴۶و  ۹۴۷از قانون مدنی که
اس�تحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر
به قیمت انبیه و اشجار دانس�ته ،نظریه مشورتی در
خصوص ذیسهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟
در صورتی که زوجه دایمی از جمله وراث مس��تأجر متوفی باشد،
از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث میبرد ،اما
در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد ،برای
مالک نس��بت به ملکی که در اجاره مستأجر است ،حق کسب و
پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد.
اما وفق مقررات قانون مدنی نس��بت به اعیان ماترک با توجه به
حصه سهیم است .بهعالوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به
اجاره واگذار و س��رقفلی از مستأجر دریافت شود ،زوجه ذیسهم
بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا
همسران دایمی متوفی میرسد.
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بستن ملک عمومی ،جرم است

معاون حقوقی قوهقضاییه خبر داد:

تقدیم الیحه تأمین امنیت زنان به  رییس قوهقضاییه
مع�اون حقوقی قوهقضایی�ه گفت :الیحه
تأمین امنیت زنان علیه خش�ونت در این
معاونت بررسی شده و برای تأیید نهایی و
ارسال به دولت تقدیم ریاست قوهقضاییه
شده است.

توگو با ایرن��ا ،افزود:
ذبیح اهلل خدایی��ان در گف 
الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خش��ونت پس
از بررس��ی در کمیس��یونهای معاونت حقوقی
قوهقضاییه ،به ریاس��ت قوهقضاییه تقدیم شده
اس��ت تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه
مورد موافقت قرار گیرد ،به دولت ارسال شود.
وی ادامه داد :یک نظ��ام حقوقی در قوهقضاییه
وج��ود دارد که ه��ر قانونی تهیه میش��ود ،باید
منطبق با این نظام حقوقی باش��د ت��ا در قوانین
مختلف دچار تش��تت و پراکندگی نشویم؛ بر این
اس��اس الیحهای که در دولت تهیه شده بود ،در
معاونت حقوقی مورد بررس��ی ق��رار گرفت و از
آنجایی که با برخی مواد آن همپوش��انی داشت،
ادغام ش��دند همچنین برخی مواد در قانون آیین
داددرسی کیفری و قوانین عمومی قید شده بود

که به آن قوانین محول شدند.
مع��اون حقوق��ی قوهقضاییه در خص��وص این
الیحه ،افزود :به عنوان نمونه ،ش��روع به جرم یا
معاونت در جرم ،به قانون مجازات اسالمی محول
شده و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط
بود ،به آن قانون ارجاع داده میش��ود همچنین
قسمتهایی از الیحه که نقصان داشت و موادی

که جرمزا بود ،حذف شد یا در بخشهای دیگری
از الیحه تأمین امنیت زنان پیشبینی شده است.
خداییان در ادام��ه اظهار کرد :مواردی که خاص
تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود ،از سوی
تش��کیالت متولی پیشبینی ش��ده اس��ت و در
صورت تصویب ،به دولت ارایه میشود .در ماده
یک این الیحه ،اهدافی شامل تقویت و تحکیم

نظام خانواده ،تأمین حقوق زنان به منظور حفظ
کرام��ت و امنیت آنان ،پیش��گیری از خش��ونت
علیه زنان ،حمایت از زن��ان قربانی یا در معرض
خش��ونت و تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه
در خصوص خشونت علیه زنان و راههای مقابله با
آن آمده است .وی افزود :در ماده  2این قانون نیز
آمده اس��ت که حمایتهای مندرج در این قانون
شامل زنان باالتر از  ۱۸سال (شمسی) تمام و زنان
متأهل کمتر از  ۱۸سال (شمسی) تمام میشود.
اگرچه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده
است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی،
اماکن خصوصی ،عمومی یا دولتی به قصد آسیب
علیه زنان مرتکب آن شود و در صورت ارتکاب،
مطابق احکام این قانون مجازات میشود.
معاون حقوقی قوهقضاییه خاطرنشان کرد :در این
قانون ،خش��ونت عبارت از هر رفتار عمدی است
که علیه زنان واقع میشود و میتواند موجب ورود
آسیب یا ضرر به جسم ،روان یا کرامت ،شخصیت،
حیثی��ت یا حقوق و آزادیهای قانونی زن ش��ود
همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش
تشریح شده است.

انتشار آییننامه قانون بیمه خسارات وارده به شخصثالث در اثر حوادث وسایلنقلیه
آییننام�ه اجرای�ی م�اده ( )۵قان�ون بیمه اجباری خس�ارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ابالغ شد.

به گزارش روزنامه رسمی کشور ،هیأت وزیران در جلسه  16اردیبهشت
س��الجاری به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و تأیید
ش��ورای عالی بیمه و به اس��تناد ماده ( )۵قانون بیمه اجباری خس��ارات
واردش��ده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش��ی از وسایل نقلیه مصوب
سال  ،۱۳۹۵آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  -۱در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار
میروند و سایر اصطالحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:
الف ـ قانون :قانون بیمه اجباری خس��ارات واردش��ده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وس��ایل نقلیه مصوب  .۱۳۹۵ب ـ بیمه مرکزی:
بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران .پ ـ ش��رکت بیمه :هر یک از
شرکتهای بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز
فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند .ت ـ مجوز فعالیت:
اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت ش��رکت بیمه در رش��ته شخص
ثالث که براس��اس این آییننام��ه صادر میش��ود .ث ـ توانگری مالی:
نسبت توانگری مالی ش��رکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالی

بیمه تعیین میشود.
ماده  ۲ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت
اخذ مجوز فعالیت در این رش��ته باید به تش��خیص بیم��ه مرکزی واجد
شرایط زیر باشد:
الف ـ داش��تن حداقل س��رمایه پرداختش��ده مطابق با آخرین مصوبه
هیأت وزیران ،موضوع ماده ( )۳۶قانون تأس��یس بیمه مرکزی ایران و
بیمهگری مصوب  .۱۳۵۰ب ـ کفایت ذخایر بیمهای رشته شخص ثالث
برای ش��رکتهای در حال فعالیت ،بر اساس ضوابط موضوع ماده ()۵۸
قانون .پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح ( )۲آییننامه مصوب
ش��ورای عالی بیمه .ت ـ داشتن امکانات س��ختافزاری و نرمافزاری و
س��امانههای اطالعاتی الزم برای صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت و
تبادل اطالع��ات و امکان فروش الکترونیکی بیمهنامه ش��خص ثالث
براساس دستورالعمل ابالغی بیمه مرکزی.
ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صالحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور
بیمهنامه و کارشناس پرداخت خس��ارت متناسب با برنامههای اجرایی
شرکت براساس دستورالعمل ابالغی بیمه مرکزی.
ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت
بهموقع خسارت ،رعایت حقوق بیمهگذاران و زیاندیدگان در رشته بیمه
شخص ثالث برای ش��رکتهای در حال فعالیت براساس دستورالعمل

ابالغی بیمه مرکزی.
ماده ۳ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث ،باید تقاضای
فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات الزم برای احراز شرایط
مندرج در ماده ( )۲این آییننامه به بیمه مرکزی تسلیم کند.
ماده ۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطالعات
موضوع ماده ( )۲این آییننامه ظرف ( )۴۰روز در صورت احراز ش��رایط،
مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دالیل عدم
احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعالم کند.
تبصره ـ بررس��ی مجدد درخواس��ت ش��رکت بیمه پس از رفع نواقص
امکانپذیر است.
ماده  ۵ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک
از شرایط مندرج در این آییننامه را از دست بدهد ،موظف است در مهلت
زمانی که بیمه مرکزی تعیین میکند (حداکثر یک سال) وضعیت خود
را ب��ا ضوابط این آییننامه منطبق کند .در غیر این صورت بیمه مرکزی
مطابق مفاد ماده ( )۵۷قانون و آییننامه آن عمل خواهد کرد.
ماده  ۶ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطالعات مربوط به صدور،
لغو ،تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از ش��رکتهای بیمه در رشته
ش��خص ثالث را به صورت مس��تمر در پایگاه اطالعرسانی خود جهت
اطالع عمومی منتشر کند.

نقشه کوچهها ،شوارع یا بنبستها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه
و اراضی مورد نیاز ش��هرداریها ،مصوب س��ال  1358و بر اساس نقشه
هادی و تفضیلی ش��هرها که ش��هرداری آن را تایید میکند و به تصویب
وزارتکشور و استانداری همان استان میرساند ،ترسیم شده و حدود آن
مشخص شده باشد.
محدوده امالک موجود در ش��هر بر اساس نقشه شهر مشخص میشوند
بنابرای��ن اگر کوچهها و راهها بر اس��اس این قانون ایجاد ش��ده باش��د و
شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد ،زنجیر کردن
کوچه غیرقانونی میشود اما اگر مالکان از ملک متعلق به خودشان استفاده
و کوچهای احداث کرده باشند ،بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق
به خودشان است ،منع قانونی ندارد.
براساس قانون ،اگر شهرداری نیاز دارد که راهی ،کوچهای یا فضای سبزی
یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند ،باید جزییات آن
ن صورت است
در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در ای 
که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است ،میتواند
بر اساس قانون س��ال  ،58ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری
شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه
ساکنان شهر است.
از نظر حقوقی ،اگر کوچه اختصاصی باشد بس��تن آن نه تنها منع قانونی
ن��دارد بلکه موجه هم هس��ت و در غیر اینصورت و اگر کوچه بنبس��ت
نباش��د و ش��ارع عمومی باش��د ،بس��تن و محصور کردن آن دارای منع
قانونی است.

برخورد با مستأجری که
اجاره پرداخت نمیکند

درصورتیکه مس��تأجر با پایان مدت اجارهاش اقدام به تخلیه ملک کند
و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داش��ته باشد ،مراجعه به مراجع قضایی
ضروری نیست و شما با احتساب اجارههای معوقه و سایر هزینهها و کسر
آن از مبلغ ودیعه میتوانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
بنابراین معمو ًال زمانی به مرجع قضایی مراجعه میشود که مستأجر با پایان
یافتن مهلت قراردادش ،اقدام به تخلیه ملک نکند.
طب��ق بند  ۹ماده  ۱۴قانون روابط موجر و مس��تاجر مصوب  ،۱۳۵۶موجر
میتواند حس��ب م��ورد صدور حکم فس��خ اجاره ی��ا تخلی��ه را از دادگاه
درخواست کند.
ن حکم فسخ اجاره ،دستور تخلیه مورد اجاره را صادر میکند و
دادگاه ضم 
اینحکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل ،تخلیه خواهد شد.
در صورتی که مس��تأجر در مهلت مقرر در م��اده  ۶این قانون از پرداخت
مالاالجاره یا اجرتالمث��ل خودداری کرده و با اب�لاغ اخطار دفترخانه
تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی کهاجارهنامه عادی بوده
یا اجارهنامهای در بین نباش��د) ظرف  10روزقس��ط یا اقساط عقبافتاده
را نپ��ردازد ،اگر اجارهنامه رس��می باش��د موج��ر میتوان��د از دفترخانه
ی��ا واحد اج��رای ثبت ،ص��دور اجراییه بر تخلی��ه و وص��ول اجارهبها را
درخواست کند.
هرگاه پس از صدور اجراییه ،مستأجر اجاره عقبافتاده را تودیع کند اجرای
ثبت تخلیه را متوقف میکند اما موجر میتواند به اس��تناد تخلف مستأجر
از پرداخت اجارهبها از دادگاه ،تخلیه عین مستأجره را درخواست کند.
هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند
برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه کند.

