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سال هفتم/شماره /80دی ماه95

حقوقکاربردی
سلسله نکات کاربردی راجع به مسائل حقوقی
این شماره :

چک

(چک در حکم اسناد الزم االجراست )
•در صورت مفقود شدن چک  ،چه بعنوان
صادر کننده ،چه به عنوان دارنده  ،وچه
بعنوان امضاء کننده ظهرچک  ،فورا ً به بانک
مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را
نمائید .بانک برای یکدوره موقت  7روزه ،چک
را مسدود می نماید .شما پس از این اقدام
فورا ً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم
شکایتی با موضوع مفقودی چک نامه ای
خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک
خواهید گرفت .در غیر اینصورت پس از پایان
 7روز  ،بانک مجددا ً وجه چک را به آورنده و
ارائه دهنده پرداخت خواهد کرد.
•دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
 ،مطابق با ماده  14قانون صدور چک باید
مستند به ادعای جعل ،سرقت،کالهبرداری،
خیانت در امانت و یا بطور کلی ضمن ادعای
تحصیل چک طی یک جرم به بانک تسلیم
شود .صرف اختالف حساب یا عدم انجام
تعهدات قراردادی طرف مقابل نمی توان
مستندی برای دستور عدم پرداخت چک به

وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی
نماید .این امر مستند به ماده  231قانون امور
حسبی می باشد.
•هیچگاه با چک کشیدن به کسی پول قرض
ندهید .چرا که صدور چک به معنی بدهی به
دارنده چک است .در حالیکه شما قصد قرض
دادن به گیرنده چک را دارید .بنابراین پول را
به عنوان قرض به حسابش واریز یا کارت به
کارت کنید و یا موضوع پرداخت قرض را در
متن چک قید نمائید.
•کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا
می گذارند در مقابل دارنده چک مسئولیت
تضامنی داشته و در صورتیکه چک در
سررسید پرداخت نشود دارنده می تواند پس
از اخذ گواهی عدم پرداخت با رعایت موارد
قانونی علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون
رعایت تقدم و تأخر اقدام به طرح دعوا نماید
و وجه چک را وصول کند.
ادامه دارد...

بانک باشد.
•برای شکایت کیفری ،دارنده چک می
بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک
به بانک مراجعه نماید.در صورت بالمحل
بودن چک گواهی عدم پرداخت از سوی
بانک صادر که پس از اخذ آن  ،به مدت 6
ماه فرصت دارید شکایت خود را به مرجع
قضائی تقدیم نمائیددر غیر اینصورت موضوع
مشمول مرور زمان شده و موضوع قابل
تعقیب کیفری نمی باشد.
•چنانچه در هنگام مراجعه به بانک متوجه
شدید بخشی از وجه چک در حساب موجود
است ممکن است بانک اقدام به برگشت زدن
چک نماید .اما شما مطابق ماده  5قانون
صدور چک حق دارید از بانک بخواهید مبلغ
موجود را به شما پرداخت و نسبت به ما بقی
مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر کند .در این
حالت بانک چک را از شما گرفته و گواهی
عدم پرداخت جانشین اصل چک خواهد بود.
•سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
اینگونه است که چون در زمان صدور چک مفتخر می شویم از نظرات مفید و ارزنده
آن شخص زنده بود و این تصمیم طبق اختیار همکاران گرامی بهره مند شویم .ایام به کام
وی گرفته شده  ،بانک می تواند قبل از حصر
تدوین  :امور حقوقی دانشگاه
وراثت  ،تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی،

برگزاری جلسه شورای تامین بهداشت
روان دانشجویان دانشگاه

جلسه شورای تامین بهداشت
روان دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی ایالم با محوریت بررسی
وضعیت سالمت روان دانشجویان
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رییس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
این جلسه گفت :بهبود وضعیت
روانی و سالمت دانشجویان
بسیار حائز اهمیت است که
خدمات اداره مشاوره معاونت
فرهنگی دانشجویی دانشگاه در
این راستا و تکریم دانشجویان
قابل تقدیر است.
دکتر علی دل پیشه اضافه کرد:
نیروهای شاغل در اداره مشاوره
باید از تمام ابعاد سرآمد باشند و
بتوانند از هر فرصتی برای اعتماد

سازی در بین دانشجویان و
شنیدن درد دلهای آنها استفاده
کنند.
معاون فرهنگی دانشجویی
دانشگاه نیز در ادامه این جلسه
گفت :جلسه شورای تامین
سالمت روان دانشجویان
دانشگاه باهدف بررسی وضعیت
سالمت روان دانشجویان دانشگاه
تشکیل شده است و در این
جلسه شاخص های سالمت
روان دانشجویان و چالش ها و
مشکالت احتمالی موجود در
این خصوص مطرح می شود و به
بحث و تبادل نظر پرداخته می
شود.
دکتر جمیل صادقی فر اضافه
کرد :با وجود کمبود نیروی

انسانی و فضای فیزیکی ،به
همت کارشناسان اداره مشاوره
معاونت خدمات و فعالیتهای
بسیار زیادی انجام شده است که
همه ی این اقدامات در راستای
تامین سالمت روان دانشجویان
بوده است.
دکتر نورخدا صادقی فرد
معاون آموزشی دانشگاه نیز در
این جلسه خواستار تالش برای
تشکیل پرونده سالمت برای
تمامی دانشجویان و فراهم شدن
بستر انجام مداخالت کاربردی
برای آسیب های روانی احتمالی
دانشجویان شد.
حجت االسالم والمسلمین
عوض نژاد معاون نهاد رهبری
در دانشگاه نیز در این جلسه

به اهمیت بحث سالمت روان
دانشجویان اشاره و تاکید
کرد :برای ارتقاء شاخص های
سالمت روان دانشجویان در ابتدا
باید آسیب شناسی الزم برای
شناسایی آسیب های اجتماعی
وروانی دانشجویان انجام شود
و سپس برای درمان آنها اقدام
شود.
خانم داوودیان سرپرست اداره
مشاوره معاونت نیز در ادامه
گزارشی از اقدامات اجراشده
اداره مشاوره در راستای تامین
سالمت روان دانشجویان ارائه و
تاکید کرد :این اداره در راستای
ماموریت های اساسی این
حوزه شامل پیشگیری و درمان
اعتیاد ،پیگیری و ارائه خدمات
مشاوره در زمینه افت تحصیلی
دانشجویان ،پایش کامل
دانشجویان آسیب پذیر و در
معرض آسیب و انجام مداخالت
در زمینه رفتارهای خود آسیب
رسان در بین دانشجویان به طور
مستمر فعالیت می کند.
گفتنی است در ادامه هریک از
کارشناسان اداره مشاوره بطور
جداگانه گزارشی از حوزه های
کاری خود ارائه کردند.
حمایت مالی از دانشجویان
در معرض آسیب ،تداوم
کارگاههای مهارتهای زندگی
برای دانشجویان ،اختصاص وام
و معرفی دانشجویان به صندوق
های قرض الحسنه ،استفاده از
پزشک و روانپزشک در حوزه
اداره مشاوره  ،تالش در راستای
راه اندازی درمانگاه تخصصی برای
دانشجویان از جمله مصوبات این
جلسه بوده است.

تحول در نظام سالمت ،برنامه ای برای ارتقاء
شاخص های بخش بهداشت ودرمان

یکی از شعارها پایه ای دولت
یازدهم قبل از روی کار آمدن،
کاهش فشار مالی و هزینه های
درمان مردم بود ،دولت تدبیر و
امید به طور جدی و ملموس
در صدد اجرایی شدن این
شعار برآمد و در اردیبهشت
سال  93موفق به تحقق طرح
تحول نظام سالمت شد.
به گزارش خبرنگار وب دا به
نقل از ایرنا ،اجرای طرح تحول
سالمت در واقع گامی بلند به
سمت کاستن از بار مالی مردم
و بیمارانی بود که عالوه بر درد
جسمانی باید راه عالجی برای
پرداخت هزینه های درمان می
یافتند ولی با اجرا شدن طرح
تحول سالمت ،کور سوهای
امید در دل بیماران و خانواده
های آنها بارقه زد.
استقبال مردم از طرح تحول
بی نظیر است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ایالم در راستای اجرای طرح
تحول نظام سالمت گفت :این
طرح از مهمترین برنامه های
اجتماعی اجرایی دولت یازدهم
در عرصه سیاست داخلی بود
که با تدوین آن توسط وزارت
بهداشت به تایید دولت و
مجلس رسید و مراحل مختلف
آن به تدریج اجرا و مورد اقبال
عمومی واقع شد.
دکتر دل پیشه یادآور شد:
افزون بر  160هزار نفر از
مردم استان ایالم از ابتدای
طرح تحول سالمت تاکنون
در بیمارستان های  9گانه
دولتی استان بستری شده و
 100هزار نفر هم مورد عمل
جراحی قرار گرفته و بیش از
سه میلیون ویزیت سرپایی در
درمانگاه های تخصصی و فوق
تخصصی استان و  11هزار

مورد زایمان طبیعی هم در سه
سال گذشته انجام شده است.
وی تاکید کرد :با اجرای طرح
تحول نظام سالمت 200
پزشک برای استقرار در مراکز
درمانی دولتی به استان ایالم
اعزام شدند که  150نفر آنها
پزشکان متخصص و فوق
تخصص و  50نفر هم پزشک
عمومیهستند.
به گفته وی ،مهمترین مزایا
و پیام اصلی این طرح کاهش
محسوس پرداخت هزینه های
درمانی از سوی مردم است که
تا قبل از اجرای طرح تحول
نظام سالمت بیماران مجبور
به پرداخت  40تا  50درصد
هزینه های درمانی بودند اما
اکنون و با اجرای طرح این
پرداخت ها به کمتر از 10
درصد رسیده است.
تحول هایی شگرف در حوزه
تجهیزات درمانی استان
دکتر دل پیشه با اشاره به
وضعیت فیزیکی مراکز درمانی
استان و تهیه تجهیزات
پزشکی مورد نیاز بیمارستان
ها با رقم  500میلیارد ریال
بعد از اجرای این طرح یادآور
شد :استان ایالم با استفاده از
ظرفیت این طرح اقدام به ایجاد
هتلینگ و بهسازی بیمارستان
های دانشگاهی کرده است.
وی ایجاد کلینیک تخصصی
و فوق تخصصی بیمارستان
شهید مصطفی خمینی با
زیربنای  2هزار و  500متر
را از اقدام های انجام شده در
قالب این طرح دانست و تاکید
کرد :در صدد تکمیل و افتتاح
این درمانگاه تا دهه فجر امسال
هستیم.
دکتر دل پیشه افزایش
ظرفیت مراقبت های ویژه سی

سی یو به  20تخت ،گسترش
فضای آموزشی در سه طبقه و
ایجاد مرکز غربالگری سرطان
با پیشرفت  50درصد که تا
شهریور  96به بهره برداری می
رسد و همچنین افزایش بخش
سرطان و دیالیز را از دیگر اقدام
های صورت گرفته در این
بیمارستان بعد از اجرای طرح
تحول اعالم کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان ایالم احداث بخش
سوختگی بیمارستان امام
خمینی (ره) با زیربنای پنج
هزار متر مربع و افزایش
ظرفیت آی سی یو به  16تخت
و احداث اتاق عمل جدید با 6
تخت در این بیمارستان را
از دیگر دستاوردهای طرح
دانست.
وی با بیان اینکه احداث و یا
تجهیز مراکز درمانی دولتی
تنها منحصر به شهرستان ایالم
و مرکز استان نیست ،افزود:
در بیمارستان های سرابله
و آبدانان نیز بخش مراقبت
های ویژه قلب راه اندازی شد
و عالوه بر ایالم در شهرهای
دهلران و آبدانان نیز دستگاه
های سی تی اسکن نصب شده
است.
دکتر دل پیشه از تامین
تجهیزات فیزیکی پیشرفته
برای بیمارستان های استان
ایالم نیز خبر داد و گفت:برای
بیمارستان امام خمینی
(ره) یک دستگاه مدرن ام
آر آی خریداری شده است
ضمن اینکه همه بیمارستان
های استان به دستگاه های
تخصصی طبی رادیولوژی،
سونوگرافی و اکوکادیوگرافی
مجهز شده اند.
عدم پرداخت بدهی های

دانشگاه از سوی بیمه ها
بزرگترین مشکل طرح تحول
سالمت
وی با بیان اینکه حجم
قابل مالحظه ای از مراجعه
کنندگان را دارندگان دفترچه
بیمه های درمانی تشکیل می
دهند (بیش از  90درصد) ،عدم
همکاری موسسه ها و نهادهای
بیمه گر را از مهمترین معایب
و مشکالت عدیده در راستای
اجرای طرح تحول سالمت
دانست در حالیکه محل تامین
هزینه های درمانی همین
مطالبات دانشگاه از بیمه ها
است.
دکتر دل پیشه از بیمه های
سالمت ایرانیان ،تامین
اجتماعی ،نیروهای مسلح و
کمیته امداد خواست مطالبات
دانشگاه را در سریع ترین
زمان ممکن پرداخت کنند تا
دانشگاه نیز در تامین تجهیزات
مورد نیاز بیمارستان ها ،روند
احداث یا مرمت طرح های
درمانی و همچنین پرداخت
هزینه های خدمات پزشکان
و کادر درمانی شاغل دچار
مشکل نشود.
وی اضافه کرد :به علت
بد عهدی و عدم همکاری
بیمه ها در پرداخت به موقع
مطالبات،دانشگاهعلومپزشکی
از پرداخت هزینه و دستمزد
پزشکان حاضر در این طرح از
ابتدای سال جاری ناتوان بود،
همچنین کادر درمانی نیز از
تیر ماه امسال مطالبات خود را
دریافت نکرده اند.
دکتر دل پیشه مجموع بدهی
نهادها و موسسه های بیمه
گر به دانشگاه را  700میلیارد
ریال اعالم و ابراز امیدواری کرد
با تدابیر خردمندانه دولت و
سیاست های منطقی بیمه ها
همه یا بخش قابل توجهی از
مطالبه دانشگاه از سوی بیمه
ها پرداخت شود تا پزشکان و
کادر درمانی به ادامه کار دلگرم
شوند.
وی در خصوص دورنمای
این طرح هم گفت :با توجه
به رضایت مندی باالی 80
درصدی عموم مردم بویژه
اقشار کم درآمد از این طرح،
دولت و مجلس شورای
اسالمی با رفع مشکالت آن از
جمله بدهی بیمه ها و تامین و
تخصیص منابع مالی مشخص
برای آن ،طرح را با قوت ادامه
دهند.
***

برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان دانشگاه
کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی با توجه
به نیاز پرسنل فنی آزمایشگاه های تحت پوشش و جهت ارتقا
آگاهی و توانمندی پرسنل ،توسط اداره امورآزمایشگاهها با حضور
کارشناسان بخش هماتولوژی آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی
و بیمارستان های دولتی و آزمایشگاههای خصوصی تحت پوشش
دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،ناجحه ایار مسئول اداره امور آزمایشگاههای
دانشگاه بیان نمود :در این کارگاه مطالبی در خصوص کنترل کیفی
در بخش هماتولوژی شامل کالیبراسیون دستگاههای بخش و
روشهای تایید کالیبراسیون از طریق روشهای چک تست -دلتا
تست ،اصول تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی ،استفاده از خون
کنترل و رسم منحنی ،قوانین وستگارد و سایر مباحث توسط آقای
دکتر محمدرضا حافظی متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
ارائه گردید و در پایان به سواالت افراد شرکت کننده پاسخهای الزم ارائه گردید.

