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English  |   ورود به سايت

اخبار و رویدادھا

[SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] :نمایش: 238 مرتبهنظرات: 0 نظرساعت: ب.ظ 12:10تاریخ( تعداد امتیاز: 0   (

کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در استان سمنان تشکیل شد

کمیته حمايت قضايي از سرمايه گذاري مشروع در استان سمنان با حضور ثامني قائم مقام دادگستري کل استان ،شھرياري فر دادستان عمومي و
انقالب مرکز استان سمنان به عنوان دبیر کمیته و مديران و نمايندگان دستگاه ھاي عضو اين کمیته در سالن کنفرانس دادگستري کل استان سمنان

تشکیل شد.

 

بھ گزارش خبرنگار روابط عمومي و تشریفات قوه قضاییھ بھ نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان سمنان ،
تالش کمیتھ در جھت تمام  بیان مطالبي در خصوص وظایف کمیتھ ابراز داشت  قائم مقام دادگستري استان ضمن 

حمایت قضایي از سرمایتھ گذاریھاي است کھ بھ صورت مشروع در استان صورت گرفتھ است .
مورد مي گردند  عنوان  گذاري  جھت سرمایھ  در  کھ  را  تسھیالت  ارائھ  درخواستھاي  تا  خواست  بانکھا  از  ثامني 
نظارت دقیق تري قرار داده تا این تسھیالت بھ نحو صحیح در اختیار سرمایھ گذاران واقعي قرار گرفتھ و از سوء

استفاده افراد سود جو جلوگیري گردد.
دادستان سمنان نیز در این جلسھ تشکیل کمیتھ حمایت قضایي از سرمایھ گذاري مشروع را در راستاي بھره گیري
اساسي ذکر اصل 44 قانون  اجراي منویات مقام معظم رھبري در ابالغیھ سیاستھاي  قوه قضائیھ در  از ظرفیتھاي 

کرد.
نوعي دچار بھ  و  نموده  سرمایھ گذاري  بھ  اقدام  مشروع  بھ صورت  سرمایھ گذاراني کھ  از  افزود:  فر  شھریاري 

مشکالت مقطعي میگردند حمایت قضایي بعمل آوریم.
عین الکمالي معاون آموزش دادگستري استان و مسئول دبیرخانھ این کمیتھ نیز تعداد جلسات کمیتھ را در سال گذشتھ
عملیاتي اجرایي و  محوریت  با  کھ  االجرا  مصوبات الزم  کلیھ  افزود  و  کرد  اعالم  مصوبھ  24 مورد  با  4 جلسھ 

ماموریتھاي کمیتھ تصویب شد پیگیري و اجراي آنھا بھ کمیتھ گزارش شده است .
نظر ارائھ  بھ  جلسھ  فعالیتھاي سازمان متبوع خود در خصوص دستورات  نیز ضمن ارائھ گزارش  اعضاء کمیتھ 

پرداختند.
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