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مدیر کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
بزرگترین محموله پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران - یاسوج 
به پزشکی قانونی منتقل شده است، گفت: ۶۵ بافت انسانی در ابعاد 
مختلف کد گذاری و نمونه برداری شدند. کامروز امینی با بیان اینکه 

بزرگترین محموله پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران - یاسوج 
به پزشکی قانونی منتقل شده اس��ت، از کدگذاری و نمونه برداری 
۶۵ بافت انسانی در ابعاد مختلف خبر داد. وی در گفت و گو با میزان با 
بیان اینکه نمونه های اخذشده شبانه به آزمایشگاه پزشکی قانونی 

استان فارس منتقل ش��د، اظهار امیدواری کرد که با دریافت نتایج 
آزمایش ها، تعداد قابل توجهی از پیک��ر جانباختگان آماده تحویل 
به خانواده ها ش��ود. گفتنی اس��ت مجموع تعداد بافت های انسانی 

یافت شده از ابتدای این سانحه تاکنون به عدد ۲۸۹ رسیده است.

دریافت بزرگترین محموله پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران- یاسوج
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

ضرورت تالش برای 
رونق کار و تولید در زندان ها

 مدیرکل زندان های اس��تان کرمانشاه 
خواستار تالش بیشتر دست اندرکاران و 
اس��تفاده از ظرفیت های بنی��اد تعاون و 
انجمن حمایت زندانیان برای رونق کار 

و تولید در زندان های این استان شد.
منصور بیگلری در نشست اعضای کارگروه اشتغال و حرفه آموزی 
زندان های اس��تان کرمانش��اه اظهار کرد: صنعتگ��ران و فعاالن 
اقتصادی می توانند با استفاده بهینه از نیروی کار زندانیان در همه 
س��طوح اعم از کارگر ماهر و اس��تادکار، عالوه ب��ر ایجاد رونق در 
کس��ب و کار خود، زمینه درآمدزایی برای کمک به رفع مشکالت 

مالی خانواده های نیازمند زندانیان را نیز فراهم کنند.
وی خواستار تالش بیشتر دست اندرکاران و استفاده از ظرفیت های 
بنی��اد تعاون و انجمن حمایت زندانیان ب��رای رونق کار و تولید در 

زندان های استان کرمانشاه شد.

بهترین راه ارتباط با خداوند 
قرائت قرآن و اقامه نماز است

 مدیرکل زندان های استان البرز گفت: 
از جمل��ه بهتری��ن راه ه��ای ارتب��اط با 

خداوند، قرائت قرآن و اقامه نماز است.
جبار باقری در جمع نمازگزاران اندرزگاه 
۱۳ ندامت��گاه مرکزی کرج، اظهار کرد: 
از جمل��ه بهترین و بارزترین راه های ارتباط با خداوند، قرائت قرآن 

و اقامه نماز است.
وی ادامه داد: به عنوان یک مدیر به همه ش��ما توصیه می کنم در 
برپایی و اقامه نماز به صورت جماعت با وحدت و خلوص نیت و نیز 
با هدف قربه الی اهلل و نزدیک ش��دن به خداوند، به خصوص در ماه 

مبارک رمضان اقدام کنید.

یکصد نفر از زندانیان
صاحب شغل می شوند 

 مدیر کل زندان های اس��تان قم گفت: 
ظرف دو ماه آینده، آمار اشتغال زندانیان 
افزایش خواهد یافت و حدود یکصد نفر 
از زندانیان این اس��تان، صاحب ش��غل 

می شوند. 
حجت  االسالم سیدعلی تهامی به همراه سرپرست نمایندگی بنیاد 
تعاون زندانیان اس��تان قم، در دیدار با دادستان عمومی و انقالب 
مرکز این استان، با اشاره به اهمیت بنیاد تعاون زندانیان استان قم 
در زمینه اشتغال زندانیان، عنوان کرد: با تدابیر و برنامه ریزی های 
انجام شده ظرف دو ماه آینده، آمار اشتغال زندانیان افزایش خواهد 
یافت و حدود یکصد نفر از زندانیان، صاحب ش��غل می شوند. وی 
ادامه داد: تعامل بنیاد تعاون زندان های استان قم با دستگاه قضایی 
به خصوص اداره کل زندان های این استان، عامل افزایش اشتغال 

است.

بازدید از زندان مشگین شهر
 مدیرکل زندان های استان اردبیل، به صورت 
سرزده از زندان مشگین شهر بازدید و با زندانیان 
این زندان به صورت چهره به چهره دیدار کرد.

م��راد فتح��ی در بازدی��د س��رزده از زن��دان 
مشگین ش��هر، ضم��ن سرکش��ی از عملیات 
عمرانی و بهسازی قسمت های مختلف زندان، بر ضرورت بهبود فضای 
فیزیکی زندان ها در جهت تامین آسایش روانی زندانیان برای انجام بهتر 

برنامه های اصالحی و تربیتی تاکید کرد.
وی از کارکنان این زندان خواس��ت با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک 

رمضان، فضایی سرشار از شادابی معنوی در زندان ایجاد کنند. 

ضرورت تغییر نگرش در جامعه
برای حمایت از خانواده  زندانیان

 مدی��رکل زندان های اس��تان زنجان گفت: 
حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند تغییر 
نگرش در جامعه است.عالءالدین کریمی در 
مراس��م گرامیداش��ت نس��یم مهر؛ روز ملی 
حماب��ت از خانواده های زندانی��ان کریمی، بر 
ض��رورت حمایت همه جانبه از این خانواده ها تاکید و اظهار کرد: خانواده 
زندانیان بعضا از محروم ترین و آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند که 
به دلیل زندانی شدن سرپرس��ت خانواده با مشکالت عدیده ای از جمله 
فق��ر اقتصادی و فقر فرهنگی مواجهند و نداش��تن پش��توانه جهت حل 
مش��کالت می تواند زمینه ساز آس��یب های مختلف در بین اعضای این 
خانواده ها شود. وی خواستار تالش های مسئوالن  برای فرهنگ سازی 
 ای��ن روز مل��ی در جه��ت تغییر نگ��رش های منف��ی ب��ه خانواده های 

زندانیان شد.

لزوم تعیین تکلیف مددجویان تحت قرار  
 سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر، 
کاهش جمعی��ت کیف��ری و تعیی��ن تکلیف 
مددجوی��ان تح��ت ق��رار را از اولویت ه��ای 

زندان های این استان بوشهر برشمرد.
سید حشمت اهلل حیات الغیب اهدای سبد کاال به 
خانواده زندانیان نیازمند، افزایش ضریب امنیتی زندان ها، تعامل خوب و 
سازنده با مراجع قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف 
مددجویان تحت قرار را از جمله موارد ضروری و اولویت های زندان های 

استان بوشهر برشمرد.

در صورت واخواه�ی از رأی غیابی آیا جلس�ه ای که پس از 
صدور ق�رار قبولی واخواهی برای رس�یدگی ب�ه واخواهی 

تشکیل می شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟
با توجه به ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر م��ی دارد »…محکوم علیه غیابی در 
صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را کند، باید دادخواست 
جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض علیه 
نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دالیل خود را 
اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه 
کند…« و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون که مقرر می دارد »… 
در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن 
واخواه��ی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعالم می دارد، نس��بت به 
مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود، نیز اظهار تردید 
یا انکار باید تا نخستین جلس��ه دادرسی به عمل آید…« به نظر می رسد 
حقوق خوانده در نخستین جلسه دادرسی باید توسط وی )واخواه( همزمان 
با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز 
افزایش خواسته را در نخستین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی 
تشکیل شده اس��ت، اعمال کند مگر مواردی مانند ذیل مواد یادشده که 
در نخسین جلسه دادرس��ی که پس از واخواهی تشکیل می شود، امکان 

اعمال خواهد داشت.

نظ�ر به اینک�ه حس�ب م�اده ۱۱۹ قان�ون آیین دادرس�ی 
دادگاه ه�ای عموم�ی و انق�الب در امور مدنی، ق�رار تأمین 
خواس�ته قاب�ل تجدیدنظ�ر نب�وده و قطع�ی اس�ت، اما در 
پرونده هایی که از حیث نصاب مالی در صالحیت شوراهای 
حل اختالف است و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا 
صادر می ش�ود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون ش�وراهای حل 
اختالف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آرای صادره موضوع این قانون 
ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی اس�ت، 
مستدعی است این شورا را در جهت اتخاذ تصمیم شایسته 
در اع�الم قطعی یا تجدیدنظ�ر بودن قرار تأمین خواس�ته 

صادره از شورا ارشاد کنید.
کلمه »آراء« مذک��ور در ماده ۲۷ قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب 
۱۳۹۴)ماده ۳۱ قانون س��ابق(، منصرف از قرار تأمین خواس��ته بوده که 
از جمل��ه قرارهای موقتی اس��ت و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی، قابل اعت��راض در مرجع 
صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون، در صورتی که موجب 
آن، مرتفع شود، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می شود. بنابراین، 
با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواس��ته 
صادره توسط قاضی شوراهای حل  اختالف، قابل تجدیدنظر در دادگاه های 

عمومی نیست.

ام�روزه کمت�ر کس�ی را 
گروه

می ت�وان یافت که با چک حقـــوقی
یا امور بانکی س�ر و کاری 
چ�ک  باش�د.  نداش�ته 
سرمنش�ا بس�یاری از دعاوی در کشورها 
اس�ت که پرونده ه�ای قضایی ب�ا عناوین 
مختلفی بر اساس آن شکل می گیرند اما در 
عین حال دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی 
است که قانون تجارت به آن می دهد. یکی 
از مزایای این س�ند تجاری، س�هولت در 
معام�الت و مب�ادالت پول اس�ت.»توران 
الیاس�کانلو کارش�ناس حقوق�ی« و »فاطمه 
منتظری وکیل پایه یک دادگستری« با ارسال 
یادداش�تی به روزنامه »حمای�ت« چک را به 
عنوان یکی از اسناد تجاری مورد بررسی قرار 

دادند.

در یک تعریف ساده، چک سندی است که بر طبق آن 
صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش 
ش��خصا یا با تحویل چک به فردی دیگر، از حساب 

بانکی خود پول برداشت کند.
همچنین تعریف چ��ک از لحاظ قانون��ی عبارت از 
این اس��ت که »نوش��ته ای اس��ت که به موجب آن 
صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کال یا 

بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می  کند.«
در هر معامله ای که سند انتقال وجه یا پول، چک باشد 
معموال حداقل سه نفر وجود خواهند داشت؛ از جمله 
صادرکننده چک، ذی نفع یا گیرنده چک و کسی که 
چک به عهده او صادر می شود؛ بدین معنا که مقداری 
وجه در نزد او قرار می گیرد که در این زمینه می توان 

به بانک اشاره کرد.
در حال حاضر در بازار و عرف معامالت از چک های 
وعده دار، مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و سفیدامضا 
استفاده می کنند. در واقع به لحاظ ارزان بودن اوراق 
چک )در قیاس با س��فته و برات( از س��ند مزبور سوء 
اس��تفاده می ش��ود و به همین جهت است که گفته 
می ش��ود باید از تعریف قانون چک پیروی کرد و در 
وضع و تصویب مقررات قانون��ی آتی، به چک های 
موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک اصالحیه س��ال 

۱۳۷۲ اعتباِر کیفری داده نشود.
آنچه که در سیاس��ت  پولی هر کش��وری مورد توجه 
بوده، حجم چک های در گردش و نیز پذیرش عموم 
مردم، مبتنی بر اطمینان و اعتماد نس��بت به روابط 

پولی در جامعه است.

در نتیج��ه همواره دولت ها س��عی دارند جهت حفظ 
ارزش چک و ممانعت از صدور چک های بی محل، 
برنامه ای پایه ریزی کنند تا به مقبولیت آن استحکام 

ببخشند.
چک به عنوان یک سند تجاری در چهار نوع متفاوت 

چاپ شده و در اختیار مردم قرار می گیرد:

 چک عادی
چک عادی، چکی اس��ت که صاحب حس��اب صادر 
می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد. دارنده 
این چک، در واقع کسی است که چک به نام او صادر 
شده اس��ت و با مراجعه به بانک می تواند وجه آن را 

وصول کند. 
با توجه به اینکه اعتبار این چک ها وابس��ته به اعتبار 
صاحب حس��اب هس��تند بنابرین جهت اطمینان و 
اعتم��اد، چک را باید از کس��انی ک��ه دارای وجهه و 

اعتبار کافی هستند، پذیرفت.
زیرا در صورت خالی بودن حس��اب یا متواری بودن 
صاح��ب حس��اب، ب��رای دارنده چک مش��کالت 
عدیده ای به وجود خواهد آمد که ممکن است منجر 

به خسارت های غیر قابل جبرانی شود.

 چک تضمین شده
چک تضمین شده، چکی اس��ت که توسط بانک به 

عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن 
توسط بانک تضمین می شود. 

هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده 
کند. این چک ها کامال قابل اطمینان بوده و با مراجعه 
به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور 

قابل وصول هستند. 
طب��ق قانون، چک های تضمین ش��ده قابل توقیف 
و مس��دود ش��دن نیس��تند و فوت و ورشکس��تگی 
صادرکننده، تضمین ش��ده و خللی به حقوق دارنده 

این نوع چک وارد نخواهد ساخت.

 چک تاییدشده
چک تاییدش��ده، چکی اس��ت که اش��خاص عهده 
بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و توسط 

بانک محال علیه، پرداخت وجه آن تایید می شود. 
به بیان دیگر، چک های تاییدشده همان چک های 
عادی هس��تند؛ با این تفاوت که از تضمین پرداخت 
بیشتری برخوردارند و به دارنده آن، این اطمینان را 

می دهند که وجه چک حتما پرداخت خواهد شد. 
بانک محال علیه پس از کس��ر و مسدود کردن مبلغ 
چک از موجودی حس��اب، وجه را ب��ه آورنده چک 
تاییدش��ده پرداخت می کند. الزم به ذکر اس��ت که 
چک تاییدش��ده مانند چک عادی، ممکن اس��ت در 

وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.

 چک مسافرتی
چک مسافرتی، چکی اس��ت که توسط بانک صادر 
می ش��ود و وجه آن در هر یک از ش��عب آن بانک یا 

توسط کارگزاران بانک پرداخت می شود.
اصوال مبلغ چک مسافرتی بر روی آن قید می شود. 
این نوع چک ه��ا برای جلوگیری از حمل و نقل پول 

بسیار مفید و قابل اطمینان است.

 چک در وجه حامل چیست؟
در مورد صدور چک باید گفت معموال نام گیرنده بر 
روی چک قید می شود؛ به این معنا که چک در وجه 
ش��خص معینی صادر می شود و فقط همان شخص 

قادر به وصول وجه چک است.
در صورتی که نام شخصی بر روی چک نوشته نشده 
باش��د، چک در وج��ه حامل خواهد بود و هرکس��ی 

می تواند آن را وصول کند.

 چک در حکم اسناد الزم االجراست
چک های صادره در عهده بانک های داخل یا خارج 
از کشور که طبق قوانین ایران دایر شده اند، در حکم 

اسناد الزم االجرا هستند .
ل��ذا دارنده چک در صورت مراجع��ه به بانک و عدم 
دریافت تمام یا قس��متی از وجه آن، به علت نبودن 
محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگش��ت 

چک و عدم پرداخت آن شود، می تواند طبق قوانین 
و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه 

آن را از صادرکننده وصول کند.
برای صدور اجراییه، دارنده چ��ک باید عین چک و 
گواهینام��ه مذکور که همان گواه��ی عدم پرداخت 
است را به واحد اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند. 
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که 
مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در 

بانک، از طرف بانک، گواهی شده باشد.

 اجرای چک در مراجع ثبتی
در مورد به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، برخی 
مراحل طبق قانون صدور چک و قانون ثبت اس��ناد 
باید رعایت ش��ود.  بدین صورت که طبق ماده یک 
قانون صدور چک، دارنده چک باید در مرحله نخست 
به بانک محال علی��ه )یعنی بانکی ک��ه باید وجه را 
بپردازد( مراجعه کند و در صورت عدم دریافت وجه، 
به شکل ذیل عمل کند. هرگاه وجه چک به هر علت 
قانونی پرداخت نش��ود، بانک مکلف است در برگ 
مخصوص که مش��خصات چک و هویت و نش��انی 
کامل صادرکننده در آن ذکر ش��ده است با ذکر علت 
یا علل ع��دم پرداخت وجه، آن را امضا و مهر کرده و 
به دارنده چک تسلیم کند. در ادامه، دارنده چک باید 
گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد و به 
دو طریق اقدام به تکمیل کند که شامل وصول وجه 
چک از طریق مراجعه به دادگستری و نیز وصول وجه 

چک از طریق اجرای ثبت اسناد است.
در این می��ان در صورتی که بین تاریخ چک با تاریخ 
وصول وجه فاصله بیفتد، دارنده چک می تواند تمامی 
خساراتی که به وی وارد شده است را مطالبه کند. این 

خسارت شامل تورم وقفه زمانی پیش آمده است.
در نهایت با در نظر گرفتن تخلفاتی که ممکن است در 
معامالت تجاری به وسیله چک رخ داده و به طبع آن 
به برخی از افراد جامعه خسارتی وارد شود، آنچه موجب 

استفاده از این سند تجاری شده، مزایای آن است.

 مزایای سند تجاری چک
بنابراین مزایای چک را می توان این گونه برش��مرد؛ 
چک ابزاری ب��رای پرداخت مطمئ��ن و نیز کاهش 
میزان نقل و انتقاالت پولی است همچنین وسیله ای 

برای کنترل مالیات و کاهش چاپ اسکناس است.
از دیگر مزایای چک نیز می توان به وسیله انتقال وجه 
بین حس��اب های بانکی و ابزار جمع آوری سرمایه از 

بانک اشاره کرد.

بررسی چک به عنوان یکی از اسناد تجاری

گزیده ها

ریی�س کل دادگس�تری اس�تان یزد ب�ا بیان 
اینکه تأمل عمدی بانک ها در زمان سررس�ید 
تسهیالت جایز نیس�ت، گفت: بانک ها باید با 
اقدام به موقع خود از مش�کالت بیش�تر برای 

سرمایه گذاران جلوگیری کنند.

به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان یزد، 
محمدرضا حبیبی در جلسه تخصصی با سرپرست های 
بانک ها و نمایندگان حقوقی آنان در دادگستری، اظهار 
کرد: بس��یاری از بانک ه��ا از اقدام به  موق��ع در زمان 
سررسید تسهیالت امتناع می کنند و اجازه می دهند تا 
آنقدر بدهی تسهیالت گیرنده افزایش یابد که با تأمین 

خواسته برابری کند.
وی ادام��ه داد: بانک باید یار س��رمایه گذار در اقتصاد 
مقاومت��ی باش��د و به گون��ه ای در ارایه تس��هیالت و 
بازپرداخت آن، در کنار س��رمایه گذار قرار گیرد که آن 
س��رمایه گذاری به سرانجام رس��یده و ختم به تولید و 
اشتغال ش��ود ضمن اینکه تس��هیالت گیرندگان هم 
باید توجه داشته باشند ارایه فعالیت بانک ها در پرداخت 
تسهیالت به فعاالن اقتصادی مس��تلزم بازپرداخت 

به موقع تسهیالت دریافتی توسط آنان است.
رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به پرونده های 

اقتصادی مابین بانک ها و س��رمایه گذاران در دستگاه 
قضایی بیان کرد: در بس��یاری از موارد مشخص است 
که بانک از زمان سررس��ید تسهیالت، آنقدر دیر اقدام 
کرده است تا بتواند تمام دارایی تضمین وام را به عنوان 

خسارت توقیف کند.
وی اضافه کرد: اگرچه این شیوه کار شاید از نظر قانونی 
مشکلی نداشته باش��د اما چنانچه به عمد و با این گونه 
نیات انجام ش��ود، ضمان شرعی دارد و بر ذمه کسانی 

که در این ماجرا دخالت دارند، می ماند.

حبیبی در خصوص اقدام بانک ها در به اجرا گذاش��تن 
اسناد مالی ضامنان در ابتدای امر نیز گفت: در بسیاری 
از مواقع بانک ها بدهکار اصل��ی را رها کرده اند و تنها 
نسبت به بازپس گیری طلب خود از ضامن یا ضامنان 

اقدام می کنند که این کار نیز به نظر صحیح نمی رسد.
رییس کل دادگس��تری اس��تان یزد تصری��ح کرد: در 
حقیقت، این ش��خص وام گیرنده اس��ت که به بانک 
بدهکار اس��ت نه ضامنان او؛ و بانک بای��د ابتدا برای 
بازپس گی��ری طلب خود از طریق اق��دام قانونی علیه 

وام گیرنده اقدام و س��پس برای وص��ول طلب خود از 
طریق ضامن یا ضامنان اقدام کند.

وی ارایه نس��خه ای از قرارداد اخذ وام به مش��تری را از 
سوی بانک ها ضروری دانست و عنوان کرد: در بسیاری 
از موارد خود افراد وام گیرنده، اصل یا رونوشتی از قرارداد 
با بانک ندارند که این شیوه صحیح نیست و باید هر یک 

از طرفین قرارداد، نسخه ای از قرارداد را داشته باشند.
حبیبی تاکید کرد: دستگاه قضایی واسطه بین بانک ها 
و تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران است و تمام تالش 
خود را می کند ت��ا در چارجوب قانون، از تولیدکنندگان 
و س��رمایه گذاران حمایت کند و ع��الوه بر آن، مقابل 
افرادی که قصد ندارند بدهی خود را به سیستم بانکی 

بازگردانند، بایستد.
وی خاطرنش��ان کرد: همکاران قضایی توجه داشته 
باشند اگر دعوایی علیه بانک ها مبتنی بر اخذ وجوهی 
در قالب س��ود یا خس��ارت تأخیر یا عناوین دیگر مازاد 
بر مقررات و دس��توراالعمل های بانک مرکزی طرح و 
صحت ادعا نیز ثابت شد، بانک ها را مکلف به استرداد 
مبل��غ اضافی کنن��د و البته به گونه ای نباش��د که کل 
قرارداد ها و کل بدهی و سود قانونی زیر سوال برود زیرا 
در این صورت زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب که 

بدهکاری میلیاردی به بانک ها دارند، فراهم می شود.

رییس کل دادگستری استان یزد:

تأمل عمدی بانک ها در زمان سررسید تسهیالت جایز نیست

دادستان سیرجان مطرح کرد
ورود مدعی العموم 

برای رفع مشکل کامیون  داران سیرجان
دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان، از ورود مدعی  العموم برای رفع مشکل کامیون داران این 

شهرستان، در راستای حفظ حقوق عامه خبر داد.
محس��ن نیکورز اظهار کرد: به عنوان مدعی  العموم و در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع مشکالت 
کامیون داران ورود کرده ایم و جلسات متعددی نیز با کامیون  داران و دستگاه های متولی ذی  ربط در سطح 

این شهرستان برگزار شده است.
وی در گف��ت و گو با می��زان  افزود: کامیون داران باید مطالبات خود را از طری��ق مراجع قانونی و اتحادیه 
مربوطه پیگیری کنند. دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان در ادامه عنوان کرد: ممکن است 
بعضی از مطالبات و خواسته های این افراد، بحق و قانونی باشد اما اقدامی که آنها انجام می دهند، صحیح 

نیست و باید از طریق مراجع قانونی به دنبال رفع مشکالتشان باشند.

رییس کل دادگستری استان گلستان خبر داد
تایید حکم مجرمان پرونده موسوم به هزارپیچ گرگان 

در دیوان عالی کشور
رییس  کل دادگستری اس��تان گلستان از تایید حکم مجرمان پرونده موسوم به هزارپیچ گرگان در دیوان 
عالی کش��ور خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل اس��تان گلستان، هادی هاشمیان ضمن 
تایید حکم مجرمان پرونده موس��وم به هزارپیچ گرگان در دیوان عالی کش��ور گفت: متهمان این پرونده 
س��ه پسر جوان هستند که آبان سال گذشته، سه دختر نوجوان را ربودند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. وی 
افزود: حکم متهم ردیف اول این پرونده که چندین س��ابقه  کیف��ری دیگر هم در کارنامه خود دارد، اعدام 
است؛ متهم ردیف دوم این پرونده به نفی بلد )تبعید( محکوم شده است همچنین به اتهامات متهم ردیف 
سوم که متواری و تحت تعیقب است، پس از دستگیری رسیدگی خواهد شد. رییس کل دادگستری استان 
گلس��تان عنوان کرد: حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تایید شد و این پرونده به زودی برای طی مراحل 

اجرای حکم، به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مرکز استان گلستان ارسال می شود.


