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بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- در راستای توسعه گازرسانی 
در اس�تان و برخورداری هرچه بیش�تر مردم از این انرژی پاک 
و ارزان قیم�ت ، تا پایان س�ال جاری ضریب نفوذ گاز در بخش 
ش�هری و روس�تایی استان  بوشهربه س�رعت افزایش خواهد 
یافت. مدیر عامل ش�رکت گاز  این اس�تان با بیان خبر مذکور  
افزود : تا کنون 31 شهر و 159 روستای استان بوشهر با اجرای 

بالغ بر 3800 کیلومتر شبکه از نعمت گاز برخوردار ...

 بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- 
مدی�ر کل بن�ادر و حم�ل و نق�ل دریایی 
سازمان منطقه آزاد قشم از شروع عملیات 
اجرایی احداث اسکله اختصاصی در بندر 

بهمن به منظور راه اندازی خط کش�تیرانی بین جزیره قشم 
و کش�ور عمان خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، سید محمدحسین 
رضوی  طوسی با اعالم این خبر عنوان کرد: تردد شناورهای 

باری و مس�افری در مس�یر دریایی بین بنادر عمان و 
قشم یکی از برنامه های مهم این سازمان...

عملیات اجرایی احداث اسکله 
اختصاصی در بندر بهمن کلید خورد

تا پایان امسال ضریب نفوذ گاز 
در بخش شهری به 97 درصد 
و در بخش  روستایی  به 70 

درصد افزایش می باید
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تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...
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مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
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گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی
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قرار بازداشت 
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رئی��س کل دادگس��تری اس��تان تهران، 
قض��اوت را از ش��ئون والی��ت و فلس��فه آن 
را تحق��ق عدال��ت خواند و گف��ت: عدالت با 

مزاحمت های بیرونی محقق نمی شود. 
غالمحس��ین اس��ماعیلی در آیین معارفه 
رئی��س جدی��د ح��وزه قضایی ش��ریف آباد 
شهرس��تان پاکدش��ت افزود: والی��ت امری 
مستقل و فلسفه قضاوت تحقق عدالت است؛ 
عدالت نیز محقق نخواهد شد مگر زمانی که 

از مزاحمت های بیرونی مبرا و دور باشد. 
وی ادامه داد: جهان حاضر در س��ده اخیر 
این مه��م را پذیرفته، چه در اعالمیه حقوق 
بشر و چه در قطعنامه سازمان بین الملل، بر 
استقالل قوه قضاییه تأکید شده و از دولت ها 
خواسته این اصل را در قانون اساسی یا دیگر 
قوانی��ن خ��ود بگنجانند و به اس��تقالل قوه 
قضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. 
به گفت��ه اس��ماعیلی، در قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ایران البت��ه تحت تأثیر 
مبانی دین��ی و تفکر اس��المی و خردورزی 
ش��هید مظلوم آیت اهلل دکتر بهش��تی  )ره(، 
به صراحت درخصوص لزوم اس��تقالل قضا و 

قاضی تأکید شده است. 
وی افزود: این اس��تقالل و شأنی که بدان 
اشاره ش��د، قلمروی همه جانبه دارد و مقام 
معظ��م رهبری نی��ز در دیدار با مس��ئوالن 
عالی رتب��ه ق��وه قضایی��ه بر اس��تقالل این 

دستگاه، یعنی تأثیرناپذیری از سایر نهادها و 
حت��ی افکار عمومی و جو موجود در جامعه، 

تأکید داشتند. 
اس��ماعیلی ادامه داد: البت��ه مطالب گفته 
شده، بدین معنا نیست که نهاد قضایی قرار 
است جزیره ای مستقل باشد. وجود همدلی، 
رابطه تعریف ش��ده در قان��ون و همفکری با 
س��ایر دس��تگاه های حکومتی برای پیشبرد 
اه��داف کم��ک قابل توجه��ی می کند، پس 
همه به این تعام��ل و ارتباطات منطقی نیاز 

مبرم داریم. 
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان ته��ران 
تصری��ح ک��رد: وظیفه اصلی ما در دس��تگاه 
قضایی در قب��ال مردم فهی��م و ایثارگر که 
در تمام��ی صحنه های انق��الب و در جهت 
دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران سنگ تمام گذاشته و حضوری پر شور 
دارند، اجرای عدالت اس��ت و در این صورت 
می توانیم ادعا کنیم که ش��کر نعمت الهی را 
بجا آورده و دین خود را نس��بت به مردم ادا 

کرده ایم. 
براس��اس این گ��زارش، این آیی��ن که با 
حضور مقامات شهرس��تان پاکدشت و شهر 
ش��ریف آباد همراه بود، اسماعیلی با قدردانی 
از خدم��ات علیرض��ا نیک من��ش، روح اله 
میرح��اج را به عن��وان رئیس جدی��د حوزه 

قضایی بخش شریف آباد معرفی کرد. 

دبی��ر علمی س��مینار رضای��ت و برائت 
در درمان های پزش��کی گف��ت: احترام به 
کرام��ت انس��انی و حرمت جس��م و جان 
اش��خاص ایج��اب می کند هرگون��ه اقدام 
پزش��کی برای حفظ تندرس��تی و درمان 
بیم��اران  )به اس��تثنای م��وارد فوری( با 

گرفتن رضایت و برائت همراه باشد. 
دکتر حمیدرضا دانش پرور در حاش��یه 
برگ��زاری س��مینار ی��ک روزه رضایت و 
برائت در درمان های پزشکی در گفت وگو 
ب��ا ایرنا افزود: در ماده ه��ای قانونی، پیش 
از هرگون��ه اق��دام پزش��کی، ب��ر دو اصل  
»رضایت« و  »برائت« تأکید شده است. 

وی ادام��ه داد: اگ��ر فرد عاق��ل، بالغ و 
هوشیار باشد، رضایت از او گرفته می شود 
و اگ��ر ف��رد دارای این ویژگی ها نباش��د، 

رضایت از ولی بیمار گرفته می شود. 
رئیس کارگروه علمی- تخصصی حقوق 
و خطاه��ای پزش��کی مرک��ز تحقیق��ات 
پزش��کی قانونی افزود: رضایت به معنای 
قب��ول ک��ردن و اجازه دادن اس��ت اما در 
اقدامات پزش��کی ب��ه دادن اج��ازه برای 
شروع و انجام این اقدامات اطالق می شود 
و همراه��ان بیم��ار نیز ک��ه از طرف وی 
حالت سرپرس��تی را داش��ته باش��ند نیز 

می توانند رضایت دهند. 
دان��ش پرور تأکید کرد: برائت در مقابل 

عوارض ش��ناخته ش��ده پزشکی است که 
ممک��ن اس��ت در اثر اقدامات پزش��کی و 
جراحی برای بدن و جسم بیمار پیش آید. 
وی گف��ت: امضای برائت نامه توس��ط 
بیمار ی��ا ولی او قبل از معالجه، پزش��ک 
معال��ج را در مقابل پیامده��ای احتمالی 

اقدامات پزشکی مبرا می کند. 
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: 
در رضایتنام��ه، بیمار، ولی، سرپرس��ت یا 
قیم او رضایتنامه را امضا می کنند، اما در 
برائ��ت نامه، بیمار یا ولی خاص وی  )پدر 
یا جد پدری( و ولی عام برائت نامه را امضا 

می کنند. 
وی درم��ورد اقدام��ات پزش��کی فوری 
ک��ه نیاز به رضای��ت و برائت ندارد، گفت: 

تش��خیص این گونه موارد بر عهده پزشک 
معالج است. 

رئیس کارگروه علمی- تخصصی حقوق 
و خطاه��ای پزش��کی مرک��ز تحقیق��ات 
پزش��کی قانونی تأکید کرد: در صورتی که 
پزشکی در روند درمان و اقدامات پزشکی 
قصور داشته باشد، برائت نامه هیچ ارزشی 
ندارد و مس��ئولیت این قصور و کوتاهی با 
شخص پزشک است. در سمینار یک روزه 
رضای��ت و برائت در درمان های پزش��کی، 
مباحث��ی همچ��ون رضای��ت و برائت در 
قانون مجازات اسالمی، رضایت و برائت در 
درمان های پزش��کی و چالش های موجود 
در قانون مجازات اسالمی در مورد رضایت 

و برائت مطرح شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران: 

عدالت با مزاحمت های 
بیرونی محقق نمی شود

دبیر علمی سمینار رضایت و برائت در درمان های پزشکی: 

 هرگونه اقدام پزشکی
باید با گرفتن رضایت و برائت همراه باشد
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معاون منابع انسانی قوه قضاییه، نقش عوامل انسانی را در این قوه بسیار 
برجس��ته توصیف کرد و گفت: هرگونه غفلت از بخش اداری قوه قضاییه به 

سستی کار در مجموعه دستگاه قضا منتهی می شود. 
به گزارش ایرنا، حجت االس��الم والمس��لمین علیرضا امینی روز دوشنبه 
در نشست مدیران نظارت و ارزشیابی دادگستری های سراسر کشور، چرخه 
انسانی دستگاه قضایی را به دو بخش قضات و کارکنان اداری تقسیم کرد. 
وی ادامه داد: به طور قطع اگر در بخش اداری قوه قضاییه مش��کل وجود 
داشته باش��د، چرخه قضایی نیز با مش��کل مواجه می شود و نمی تواند کار 

خود را به خوبی انجام دهد. 
امین��ی افزود: همان طور ک��ه قضات برای تحقق عدال��ت و ایجاد امنیت 
ت��الش می کنند، چرخه اداری دس��تگاه قضا نیز در همین جهت مش��غول 

به کار است. 
به گفت��ه معاون قوه قضاییه، همه کس��انی که در چرخ��ه اداری فعالیت 
می کنن��د، عالوه ب��ر ارائه خدمت به م��ردم، در تالش ب��رای ایجاد عدالت 

هستند. 
وی ادامه داد: هرگونه تالش برای ارتقای اثربخش و موثر نیروی انسانی، 

ارتقا سطح دستگاه را به همراه دارد. 
معاون منابع انس��انی قوه قضاییه با تاکید بر امر نظارت و ارزشیابی گفت: 
نظارت و ارزش��یابی نه تنها یک اقدام غیرتوجیهی نیس��ت، بلکه بخش��ی از 

مدیریت منابع انسانی است. 
وی ادامه داد: برداشت ما از نظارت، یک برداشت ایجابی و با هدف بهبود 

عملکرد دستگاه قضا است. 
امینی، بخش نظارت و ارزش��یابی را بخش تازه تاسیس��ی در قوه قضاییه 
عنوان کرد و گفت: این بخش نخس��ت به صورت اداره کل پیش بینی ش��ده 

بود. 
معاون منابع انس��انی قوه قضاییه با بیان خالی بودن 5 هزار پس��ت اداری 

دس��تگاه قضایی گفت: این درحالی اس��ت که 2 هزار پذیرفته شده آزمون 
استخدامی در انتظار جذب در این قوه هستند. 

امینی در حاش��یه این نشس��ت، اب��راز امیدواری کرد ب��ا تامین بودجه و 
اعتبارات از سوی دولت تا پایان امسال افرادی که در آزمون های استخدامی 

دستگاه قضا پذیرفته شده اند، جذب شوند. 
این مقام قضایی خاطرنش��ان ک��رد: قوه قضاییه از درح��ال حاضر حدود 
40 ه��زار نیروی اداری دارد و حدود 2 هزار نفر از پذیرفته ش��دگان آزمون 
اس��تخدامی در انتظار جذب هس��تند که امیدواریم تا پایان سال، این مهم 

انجام شود. 
امین��ی با بی��ان اینکه حدود 30 ه��زار نفر در آزمون قضاوت س��ال 94 
شرکت کرده اند، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه، چهار هزار قاضی یعنی 
هر س��ال به طور متوس��ط 800 قاضی باید جذب دستگاه قضا می شدند که 
ت��ا پایان برنامه، 3 هزار و 700 قاضی در این ق��وه به عنوان دادیار و قاضی 

جذب می شوند. 
وی اضافه کرد: قوه قضاییه برای توسعه محاکم دادگستری نیازمند تامین 

قاضی و کارکنان در محاکم دادگستری است. 
به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه، آزمون قضاوت سال 94 به صورت 
دو مرحله ای  )تستی و تشریحی( است و تاریخ برگزاری آزمون تستی مورخ 

94/8/8و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی مورخ 94/۱0/4خواهد بود. 

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران  )اسکودا( از 
ثبت نام حدود 68 هزار نفر در آزمون وکالت امسال خبر داد. 

بهمن کش��اورز در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این مطلب اظهار کرد: آمار 
قطعی ثبت نام کنندگان هنوز از س��وی سازمان س��نجش اعالم نشده؛ زیرا 

س��ازمان س��نجش اس��امی افرادی را که دوبار در آزمون ثبت نام کرده اند، 
ح��ذف نکرده و پ��س از حذف آنان آمار قطع��ی را به صورت تفکیکی اعالم 

می کند. 
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه احتماال ام��روز یا ف��ردا آم��ار قطعی 

ثبت نام کنن��دگان در آزمون وکالت اعالم خواهد ش��د. ثبت نام از متقاضیان 
کارآموزی وکالت س��ال 94 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
و از روز یکش��نبه - ۱2 مهرماه - به مدت ۱0 روز انجام شد. آزمون وکالت 

سال 94 روز جمعه 6 آذر ماه سال جاری برگزار می شود. 

معاون قوه قضاییه: 

نقش عوامل انسانی در قوه قضاییه بسیار برجسته است

بهمن کشاورز خبر داد

ثبت نام حدود 68 هزار نفر در آزمون وکالت 94
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یکی از موضوعات بس��یار مهم در بحث آیین دادرسی 
کیفری اخذ تامین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت 
زیادی دارد و نبود دقت و تناس��ب در اخذ تامین کیفری 
هم��واره مقام قضایی را با مش��کالتی روبه رو می کند. این 
موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی 

مطرح می شود. 
قرار بازداش��ت موقت قرار تامین اس��ت که براساس آن 
متهم در تمام یا در بخش��ی از دوران تحقیقات مقدماتی 
یا دادرس��ی باید زندانی ش��ود. این قرار ش��دید ترین نوع 

قرار های تامین کیفری است. 
از آنجا که قرار بازداش��ت موقت با اصل برائت و آزادی 
رفت و آم��د افراد مغایر اس��ت و نتایج زیان بار آن غیر قابل 
جبران است، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن 
تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج 
کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرس��ان نتوانند 
ب��ه اراده و دلخواه خود افراد را بازداش��ت کنند. برخالف 
س��ایر تامین های کیفری که در اختیار قاضی اس��ت تا با 
احراز تناسب و براساس تشخیص خود قراری صادر کند، 
موارد قرار بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی 
قانونگذار مشخص می شود و دادرس مجاز نیست در غیر 
موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند. 
با این س��رآغاز کوت��اه درباره اخذ تامی��ن کیفری در این 
نوشتار سعی می کنیم درباره یکی از مهم ترین تامین ها که 
درعین حال ش��دیدترین آنها نیز محسوب می شود یعنی 

»قرار بازداشت موقت« بحث کنیم.

تعریف و کلیات قرار بازداشت:
ش��دیدترین نوع تامین که قاض��ی می تواند متهم را 

به تحمل آن مجبور کند، قرار بازداش��ت موقت است. 
دکت��ر آخوندی در تعریف بازداش��ت موقت می گوید: 
»منظور از بازداشت موقت در توقیف نگاه داشتن متهم 
در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است 
که امکان دارد تا خاتمه دادرس��ی و صدور حکم نهایی 
و شروع به اجرای آن ادامه یابد.« پروفسور گارو معتقد 
است: »بازداشت احتیاطی عبارت است از اینکه مقصر 
را در تمام مدت اس��تنطاق مقدماتی یا یک قسمت از 
آن؛ در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این 

بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.«

ق�رار بازداش�ت موق�ت از دی�دگاه تطبیقی و 
بین المللی: 

از دیدگاه حقوق تطبیقی و اس��ناد بین المللی برخی 

ازضوابط��ی که هم اکن��ون مورد توج��ه قانونگذاران و 
دست اندرکاران سیاست جنایی در کشور های مختلف 
در مس��یر تدوین مق��ررات ناظر به بازداش��ت موقت 

متهمان است، می توان به شرح زیر نام برد: 
الف( اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه بازداشت 
او باید امری اس��تثنایی تلقی ش��د و به ج��ز در موارد 
ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تامین باید از بازداشت 

اجتناب گردد. 
ب( متهم و نیز خویشان و دوستان او باید حق داشته 
 habeas( باشند، براساس آنچه در حقوق انگلیس به
corpus( موس��وم است، رس��یدگی نسبت به قانونی 

بودن بازداشت را از یک دادگاه صالح تقاضا کنند. 
ج( تصمی��م قضای��ی مبنی بر بازداش��ت متهم باید 
بالفاصل��ه و کتبا به او ابالغ و نس��خه ای از آن تحویل 

متهم شود، حق شکایت متهم نیز باید در این تصمیم 
قید گ��ردد و دادگاه��ی بی طرف برای رس��یدگی به 

این گونه شکایات وجود داشته باشد. 
د( حق متهم به تقاضای »فک قرار بازداشت« بدون 
در نظر گرفتن محدودی��ت زمانی یا در فواصل معین 

باید تسهیل شود. 
ه( در ص��ورت محکومیت متهم به مجازات س��الب 
آزادی، م��دت بازداش��ت موق��ت مته��م از کل مدت 

محکومیت وی کسر شود. 

مزایا و معایب قرار بازداشت موقت: 
الف( مزایای قرار بازداشت موقت: 

۱- بدون تردید مطمئن ترین وسیله در اختیار قضات 
اس��ت. برای آنکه متهم درطول تحقیقات مقدماتی و 
حتی ادامه آن در تحقیقات نهایی و سرانجام در مرحله 
قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی 
کردن خود در رس��یدگی به جرم اختالل ایجاد کند یا 
اجرای حکم کیفری را با تاخیر یا عدم موفقیت مواجه 

نماید از این قرار استفاده می شود. 
2- قرار بازداشت اقدامی موثر در جلوگیری از ارتکاب 
مجدد جرم به خصوص از سوی مجرمان حرفه ای است. 
3- قرار بازداش��ت وس��یله ای ضروری اس��ت برای 
جلوگیری از اینکه متهم با آزادی و فراغت، آثار و دالیل 
جرم را ضمن تبانی با ش��هود قضیه یا شرکا یا معاونان 

جرم محو و نابود کند. 
4- قرار بازداش��ت تامینی اس��ت ب��رای حفظ جان 
متهم در قبال انتقام خصوص��ی خانواده مجنی علیه، 

قرار بازداشت موقت )قسمت اول(
مسعود لعلی سراب
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به خصوص در جرایم هولناک و نفرت انگیز. 
5-  تامینی است که وضعیت اقتصادی افراد تاثیری 
در آن ندارد؛ چرا که در سایر قرارها این احتمال وجود 
دارد اف��راد متمکن بتوانند به س��رعت کفی��ل، وثیقه، 

وجه الضمان یا وجه الکفاله معرفی کنند. 
ب( معایب قرار بازداشت موقت: 

۱- یکی از معایب این قرار مغایر و مخالف بودن آن 
با اصل برائت است، چرا که متهم پیش از اثبات جرم و 

صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود. 
2- این قرار س��بب س��لب آزادی متهم می ش��ود و 
س��لب آزادی وی ممکن است لطمات جبران ناپذیری 
را از لحاظ شغلی، خانوادگی، اجتماعی و... به وی وارد 

نماید. 
3- پر ش��دن زندان از متهمان تحت قرار بازداش��ت 
س��بب افزایش هزینه های دولت می شود که در نتیجه 

به جامعه ضرر می رساند. 
4- یک��ی از مهم ترین معایب ای��ن قرار که در عمل 
نمود بیشتری پیدا می کند این است که متهمانی که با 
قرار بازداشت بازپرس یا دادیار حبس می شوند، قضات 
محاکم در محکوم کردن چنین متهمانی معموال تردید 

به خود راه نمی دهند. 
در قانون آیین دادرس��ی کیفری س��ابق درخصوص 
بازداشت موقت 5 ماده اختصاص یافته بود که عبارت 
 از م��اده 38، بند 5 ماده ۱29، م��اده ۱30 مکرر، بند
4 ماده ۱7۱ و تبصره ذیل ماده ۱34 قانون مزبور است. 
آنچه مس��لم اس��ت اینکه این مواد به طور مستقیم 
از قانون آیین دادرس��ی کیفری کشور فرانسه اقتباس 
شده و سعی بر این بوده که اصول آزادیخواهانه مکاتب 
جزایی کالس��یک و نئوکالس��یک در آن رعایت شود، 
هرچند نویس��ندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار 
بازداش��ت موق��ت را به عنوان یک��ی از تامین  ها قبول 

کرده ان��د؛ اما در نحوه اعمال دقت و وس��واس خاصی 
نش��ان داده اند. به طوری که با گذش��ت سالیان دراز از 
تصویب این قانون یک��ی از نقاط مثبت و قوی در این 

قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است. 
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس می توانس��ت 
براساس ماده 38 قانون آیین دادرسی نسبت به صدور 
قرار بازداش��ت یا قرار توقیف مب��ادرت کند، قانونگذار 
در ای��ن م��اده تصمیم گیری بازپ��رس و اجرای صدور 
قرار بازداش��ت را کافی ندانس��ته و مقرر کرده بود که 
بازپرس باید طی 24 س��اعت قرار خود را به طور کتبی 
برای مدعی العموم و دادستان بفرستد و درصورت عدم 
موافقت دادستان، پرونده برای حل اختالف به محکمه 
بدایت )که در زمان تش��کیالت سابق و تقسیم محاکم 
به کیفری ۱ و 2، حل اختالف با دادگاه کیفری 2 بود( 

ارسال می شد. 
مشاهده می شود که در قانون آیین دادرسی کیفری 
س��ابق، تصمیم گی��ری یک قاض��ی برای ص��دور قرار 
بازداشت موقت کافی نبود و باید دو قاضی )بازپرس و 
دادس��تان( در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته 
باش��ند. در صورت ب��روز اختالف نظر دادگاه کیفری 2 
حل اختالف می کرد و این موضوع تضمین مهمی برای 
متهم بود و مقابل بسیاری از اشتباه ها یا احیانا استبداد 

قاضی را می گرفت. 
نکته قابل توجه دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری 
سابق قابل اعتراض بودن این قرار است که در ماده 38 
و بند 4 ماده ۱7۱ به صراحت اعالم شده بود. به عبارت 
دیگر چنانچه دو قاضی )بازپرس و دادستان( با صدور 
قرار بازداش��ت موقت موافق باشند؛ از تاریخ ابالغ قرار، 
متهم می توانست طی ۱0 روز شکایت خود را به دادگاه 
کیفری 2 س��ابق اعالم کند و دادگاه در وقت اداری و 
خارج از نوبت به موضوع رس��یدگی می کرد و تصمیم 

دادگاه نیز قطعی محسوب می شد. 
براساس قانون، قرار صادر شده باید مستدل و موجه 
ب��وده و دلی��ل ص��دور آن نیزدر متن قرار ذکر ش��ود. 
چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد، مرجع 
قضایی مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور جنایی 
تا چهار م��اه و در امور جنحه تا دو ماه پرونده منتهی 
به کیفرخواست نمی شد، مرجع قضایی مکلف به فک 
ی��ا تفکیک قرار بود؛ مگر اینکه جهات قانونی برای ابقا 
وجود داش��ته باش��د که در این ص��ورت با ذکر علل و 
موجبات مزبور قرار ابقا می ش��د و این تصمیم نیز باید 
به متهم ابالغ می ش��د و طی ۱0 روز قابل شکایت در 

دادگاه کیفری 2 سابق بود. 
پس از ذک��ر کلیاتی درباره مقررات قرار بازداش��ت 
در قانون س��ابق آنچه در این قانون بیش��تر به چش��م 

می خورد، وجود دو نوع قرار بازداشت است: 
الف( قرار بازداش��ت موقت اختیاری: در قانون آیین 
دادرسی کیفری سابق در پاره ای موارد قانونگذار موارد 
بازداشت موقت را خود تعیین و به قاضی اجازه و اختیار 
صدور قرار بازداش��ت موقت مته��م را داده، اما وی را 
ملزم به این کار نکرده اس��ت. مانن��د موارد مذکور در 
ماده ۱30 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی 
که مقرر ک��رده بود در این م��وارد توقیف متهم جایز 
اس��ت: در جنایات مطلقا، در امور جنحه هنگامی که 
متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد و در هر مورد 
که آزاد بودن متهم ممکن اس��ت سبب امحای آثار و 
دالیل جرم ش��ده یا باعث مواضعه و تبانی یا ش��هود و 
مطلعان واقعه گردیده یا س��بب شود که شهود از ادای 
شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامی که بیم فرار 
یا پنهان ش��ده متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از 

آن جلوگیری کرد. 
برخی حقوقدانان با تمسک به لفظ مطلقا در بند یک 

ماده ۱30 مکرر اعتقاد داش��تند که در جنایات، قاضی 
مکلف به صدور قرار بازداش��ت اس��ت و حال اینکه در 
صدر ماده بیان ش��ده که در م��وارد ذیل توقیف متهم 
جایز است و کلمه »جایز« به معنای اختیارقاضی بوده 
و منظور این است که در تمامی جرایم از درجه جنایی، 
قاضی می تواند بارعایت س��ایر شرایط قانونی به صدور 

قرار بازداشت موقت اقدام کند. 
به ع��الوه آرای��ی ازمحکم��ه عالی انتظام��ی قضات 
صادر ش��ده که موید این مطلب اس��ت. از جمله رأی 
ش��ماره 4074 م��ورخ 4 مرداد ۱336 ک��ه می گوید: 
»... در این گون��ه موارد بازپ��رس )محکمه جنایی نیز 
می توانس��ت( مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار 
است که هرگونه تصمیم دیگری را با توجه به اوضاع و 

احوال قضیه اتخاذ نماید.«
عالوه ب��ر بازپرس، محکمه جنایی نیز می توانس��ت 
برای عملی شدن محاکمه قرار توقیف متهم را تا پایان 
محاکم��ه در دادگاه جنایی صادر کند و این رأی قابل 

شکایت نبود. 
در سایر قوانین متفرقه اختیار صدور قرار بازداشت در 

مواردی به قاضی اعطا شده است. 
ب( ق��رار بازداش��ت موق��ت اجباری: قان��ون آیین 
دادرس��ی کیفری در تبصره ذی��ل ماده ۱30 مواردی 
را ذک��ر کرده و قاضی کیفری را مکلف به صدور قرار 
بازداش��ت نموده اس��ت، البته در دنیای امروز اجبار 
قاضی رس��یدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت 
به عن��وان تامین روش پس��ندیده ای نیس��ت و از این 
لحاظ قانون آیین دادرس��ی س��ابق قابل ایراد است و 
بهتر بود قانون تنها موارد صدور قرار بازداشت موقت 
را مش��خص می کرد و انتخاب نوع تامین را در اختیار 
قاضی ق��رار می داد تا با توج��ه و مالحظه محتویات 
پرون��ده  اهمیت جرم و ش��خصیت و حیثیت مجرم 



6www.forsatnet.irضمیمه شمــاره 352حقوق و تجارت چهارشنبه 29 مهر 1394

نس��بت به اخذ تامین متناس��ب اق��دام کند؛ چرا که 
ای��ن عمل )اجبار قاضی به صدور قرار بازداش��ت( در 
حقیقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست و سبب 
محدودیت اختیار قاضی است. به هر حال تنها موردی 
که قانون آیین دادرسی سابق پیش بینی کرده بود که 
قاضی تکلیف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره 
ذیل ماده ۱30 مکرر مقرر ش��ده بود »درباره کسانی 
که به اتهام س��رقت کالهبرداری یا جعل یا اس��تفاده 
از س��ند مجعول مورد تعقیب ق��رار می گیرند؛ هرگاه 
دالی��ل و قراین موجود داللت ب��ر توجه اتهام به آنان 
نمایند و یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره 
یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب 
هر یک از جرایم مذکور داش��ته باش��د قرار بازداشت 

صادر خواهد شد.«
ع��الوه بر این تبصره در س��ایر قوانی��ن متفرقه نیز 
مواردی احصا ش��ده که قاضی مکلف ب��ه صدور قرار 

بازداشت است.

مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت: 
چنانچه می دانیم در سیستم قضایی فعلی کشور ما 
قاضی تحقیق در مفهوم واقعی کلمه »قاضی« محسوب 
نمی شود. استقالل رأی و تصمیم گیری ندارد و نباید او 
را یک دادرس واقعی دانست یا با قاضی تحقیق سنتی 
اش��تباه گرفت. در کش��ور ما قاضی تحقیق تابع امر و 
نهی اس��ت، از نظر حاکم دادگاه پیروی می کند، باید 
براس��اس نظر وی رفتار کند و به وسیله رییس حوزه 
قضایی با معاون وی تعیین ش��ود. قانون جدید آیین 
دادرس��ی کیفری به چنین مقام فاقد اختیاری اجازه 

داده است قرار بازداشت موقت صادر کند. 
در صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱378 آمده است: »قرار بازداشت موقت توسط قاضی 

دادگاه ص��ادر و... ماده 34 این قانون آش��کار می دارد: 
»قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار 
بازداش��ت متهم یا قرار اخ��ذ تامین و تبدیل تامین را 

صادر کند...«
با دقت در مواد مربوط مش��خص می شود که قاضی 
دادگاه اعم از رییس شعبه دادرس و نیز قاضی تحقیق 
در تم��ام مراحل تحقیقاتی می توانند قرار بازداش��ت 
متهم را با وجود ش��رایط و ترتیبات مقرر ش��ده صادر 
کنن��د، البته قراری که قاض��ی تحقیق صادر می کند 
باید مورد توافق قاضی دادگاه باش��د و پس از موافقت 
برای تایید نزد رییس حوزه قضایی فرس��تاده ش��ود. 
درصورتی که خود قاضی دادگاه قرار صادر می کند باید 

برای تایید نزد رییس حوزه قضایی ارسال شود. 
بااصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 
و احیای دادسرا در سال ۱38۱ و با تاسیس دادستان 
بازپرس و دادیار و تحوالتی در تشکیالت قضایی کشور 

ایجاد شد. 
براساس بند )ح( ماده 3 قانون دادگاه های عمومی و 
انقالب که مقرر می دارد: »بازپرس رأسا یا به تقاضای 
دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد 
مق��رر در قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور کیفری مصوب 28 ش��هریور ۱378 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، 
قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین 
و تبدی��ل تامین راصادر کند...« و در بند )د( این ماده 
آمده اس��ت: »کلی��ه قرارهای دادیار بای��د با موافقت 

دادستان باشد...«
همچنان ک��ه رییس حوزه قضایی یا معاون وی نیز 
می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند و این قرار به 
تایید مقام خاصی نیاز ندارد و پرونده برای رس��یدگی 
به اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده 

می شود، دادس��تان نیز می تواند قرار بازداشت موقت 
ص��ادر کند و این قرار قابل اعت��راض در دادگاه صالح 

خواهد بود. 
به هر حال قانونگذار در این مواد سعی در بازگشت 
به مقررات قانون آیین دادرس��ی کیفری س��ابق دارد 
که توافق دو قاضی در صدور قرار بازداش��ت ضروری 
اس��ت و این نقطه مثبتی در حمایت از متهم و حفظ 

ارزش های انسانی است. 
 ترتیب�ات یا تش�ریفات الزم برای صدور قرار 
بازداش�ت موقت: در ماده 34 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
۱378 آمده اس��ت: »قاضی تحقیق می تواند در تمام 
مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت یا قرار اخذ تامین 
یا تبدیل تامین را صادر کند. در مورد قرار بازداش��ت 
موقت... مکلف است حداکثر طی 24 ساعت پرونده را 
برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در صورت 
موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم 
برابر ماده 33 اقدام می ش��ود...« و براس��اس ماده 33 
این قانون در قرار بازداشت رییس حوزه قضایی محل 
یا معاون وی می رس��د و قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاه تجدیدنظر استان طی ۱0 روز می باشد. 
براس��اس بند )ح( م��اده 3 قانون اصالح تش��کیل 
دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱38۱ »بازپرس 
رأسا یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل 
تحقیقاتی... قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار 
اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. درصورتی که 
باز پرس رأس��ا قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد 
مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر 

نزد دادستان ارسال نماید. 
هرگاه دادس��تان با قرار بازداش��ت ب��ه عمل آمده 
موافق نباش��د نظر دادس��تان متبع اس��ت و چنانچه 

علتی که موجب بازداش��ت بوده است مرتفع شده و 
موجب دیگری برای ادامه بازداش��ت نباشد، بازداشت 
با موافقت دادس��تان رفع خواهد ش��د و همچنین در 
موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس 
با آن موافق نباشد، حل اختالف حسب مورد با دادگاه 

عمومی یا انقالب محل خواهد بود...«
پرسش��ی که در اینجا مطرح می شود این است که 
دادستان طی چه مدت باید نسبت به تایید قرار اقدام 
کند؟ به منظور حفظ ش��ؤن و حمایت از آزادی های 
فردی و »تفس��یر قوانین جزایی ب��ه نفع متهم« و با 
رعایت س��یاق و لحن م��اده چنی��ن برمی آید که به 
محض صدور قرار بازداش��ت دادستان باید به سرعت 

نسبت به تایید یا عدم تایید قرار اقدام کند. 
قانونگذار در بن��د )ط( ماده 3 این قانون به مطلب 
جدیدی اشاره کرده است: »هر گاه در جرائم موضوع 
صالحیت دادگاه کیفری اس��تا ن تا چه��ار ماه و در 
سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم 
در بازداش��ت به س��ر برد و پرونده اتهامی او منتهی 
ب��ه تضمین نهایی در دادس��را نش��ده باش��د، مرجع 
صادر کنن��ده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین 
متهم اس��ت، مگر آنکه دالی��ل قانونی یا عللی موجه 
برای بقای قرار تامین صادر ش��ده وجود داشته باشد 
که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا 
می شود و متهم حق دارد از این تصمیم طی ۱0 روز 
از تاریخ ابالغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا 
انقالب محل شکایت کند. فک قرار بازداشت متهم از 
سوی باز پرس با موافقت دادستان به عمل می آید. در 
صورت حدوث اختالف میان دادستان و بازپرس حل 
اختالف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم 
ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا 

هر دو ماه اعمال می شود.«



7  www.forsatnet.ir حقوق و تجارت چهارشنبه 29 مهر 1394ضمیمه شمــاره 352

در یکی از آرای صادره از س��وی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین 
اظهارنظر شده است: 

»درخصوص دادخواس��ت خان��م الف با وکالت مجتب��ی زمانی به طرفیت 
آقای ب به خواس��ته صدور حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مهریه 
م��ا فی القباله به نرخ روز با احتس��اب هزینه دادرس��ی ب��ا توجه به مجموع 
محتویات پرونده و مالحظه س��ند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه ش��ماره و 
با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اش��تغال ذمه خوانده در قبال مهریه 
زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفین حسب صورت جلسه مورخه 
و اینک��ه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمامی اقس��متی از مهریه به 
زوجه باش��د ارائه نکرده و استمرار و بقای دین بر زوج محرز است خواسته 
خواهان موجه تش��خیص فلذا مس��تندا به م��اده ۱98 و 5۱9 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20 میلیون و 
۱7۱هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز 

صادر و اعالم می شود...«
3- مطابق ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تبصره 

ذیل آن مصوب 78
»بس��تانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه ص��دور اجرائیه از دفترخانه نکات 

ذیل را بنویسید: 
4- میزان خس��ارت تاخی��ر تادیه فی مابین متعه��د و متعهد له )در امور 
بانک ه��ا و مراجع��ی که قانونا حق دریاف��ت آنها را دارند( ت��ا تاریخ صدور 

اجراییه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است«
عب��ارت »... میزان خس��ارت تاخیر تادیه تا روز درخواس��ت اجراییه... » 
نش��ان دهنده این مطلب اس��ت که در آیین نامه صدراالشعار مبدأ محاسبه 

خسارت تاخیر تادیه از روز سررسیدسند در نظر گرفته شده است. 

ب- نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض 
کرد که دائن به طور رس��می یا غیر رس��می طلب خود را مطالبه کرده باشد 

و از تاریخ مطالبه طلب اس��ت که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاخیر 
تادیه را پیدا می کند. 

مبدأ محاس��به خس��ارت تاخیر تادیه در ماده 304 قانون تجارت بر پایه 
این نظر است. 

»خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض 
شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه، مخارج اعتراض و مخارج 

برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود«
چنانچ��ه با اندک مس��امحه ای اعتراض و اقامه دع��وی را مطالبه بنامیم، 
در ای��ن صورت ماده 304 قانون تج��ارت کامال منطبق با نظریه اخیرالذکر 
خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تادیه یا قبل از اقامه دعوی قصد 
مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که 

طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد. 
ع��ده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاس��به خس��ارت تاخیر تادیه در 
دع��اوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رای��ج )موضوع ماده 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی( باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته 

باشد. 
در ای��ن ص��ورت دادگاه از تاریخ مطالب��ه تا روز صدور حکم نس��بت به 
پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه حک��م خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه 
به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواس��ت شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست 

تعیی��ن خواهد ش��د. البته رویه معم��ول محاکم نی��ز درخصوص پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه خواهان است. 

نتیجه: 
۱- ب��ا توجه به ذیل ماده 522 قان��ون آ.د.م و تبصره یک ماده ۱5 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده ۱0 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده 
توافق طرفین درخصوص مبدأ و میزان خسارت تاخیر تادیه بالاشکال است. 
2- نظر به اینکه تبصره 2 ماده 5۱5 قانون آیین دادرس��ی مدنی مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه را فقط در موارد قانونی تجویز کرده و قبل از تصویب 
قان��ون یاد ش��ده، نظریه ش��ورای نگهبان درخصوص نامش��روع بودن اخذ 
خس��ارت تاخیر تادیه مالک عمل محاکم دادگس��تری بوده است. پرداخت 
خس��ارت در هر م��ورد باید به موج��ب قوانین و مقررات خ��اص آن مورد 

صورت پذیرد. 
3- در ح��ال حاضر مبدأ محاس��به خس��ارت تاخیر تادی��ه و رویه عملی 
محاکم در مورد اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد 

اسناد رسمی الزم االجرا از تاریخ سررسیدسند است. 
4- هرچن��د ماده 522 قانون آ. د. م صراحتا مبدأ محاس��به خس��ارت را 
درخص��وص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگزار 
کرده اس��ت اما به نظر می رس��د در حال حاضر نظریه احتساب خسارت از 

تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است چه اینکه: 
- رویه اکثر محاکم تمایل به این مبنا است. 

-ماده 522 آ. د. م دارای قیودی اس��ت که یکی از آنها »تمکن مدیون« 
اس��ت. به نظر می رس��د با آوردن این قی��د قانونگذار قصد داش��ته حداقل 
خس��ارت را به مدیون تحمیل کند واین نظر با احتس��اب خسارت از زمان 

مطالبه بهتر تامین می شود. 
- ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف 
کرده و با گذش��ت مدت مدیدی از سررسیدطلب شان، خسارت هنگفتی را 

به بدهکار تحمیل کنند. 
- در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطالع اس��ت و تبعیت 
از نظریه سررس��ید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالی که طلبکار 

همیشه می تواند طلب خود را مطالبه کند. 

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، سررسیدیا زمان مطالبه؟ )قسمت آخر(
زهراالسادات قرشی
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اصفه�ان- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
مجم��ع عمومي ف��وق العاده ش��رکت فوالد 
مبارکه با حضور 80 درصد سهامداران شرکت 
در مح��ل س��الن نگین نقش جه��ان برگزار 
گردید و طي آن افزایش س��رمایه شرکت از 
5000 میلیارد تومان به 7500 میلیارد تومان 
با اکثریت آراي سهامداران حاضر در مجمع به 
تصویب رسید. در این مجمع دکتر سبحاني، 

رئیس مجمع، ضمن پاسخگویي به سؤاالت 
سهامداران درخصوص افزایش سرمایه تصریح 
کرد: با توجه به احداث واحدهاي فوالد سازي 
توس��ط ش��رکت هاي معدني، کمبود سنگ 
آهن و گندله، چالش اساس��ي فوالدس��ازان 
خواهد بود که فوالد مبارکه با سرمایه گذاري 

در کنس��انتره و گندله س��ازي سنگان براین 
چالش فائق خواهد آمد.وی در پاسخ به سؤال 
نحوه تأمین آب و برق پروژه ها پاس��خ داد: با 
توجه به مشارکت سرمایه گذاران مختلف در 
سنگان از جمله فوالد کاوه جنوب، پارسیان، 
فوالد خراس��ان با تشکیل ش��رکتي در این 

خصوص مباحث تأمین زیرساخت هاي الزم 
از طریق این شرکت انجام خواهد شد. در این 
مجمع امیر حس��ین نادري، معاون اقتصادي 
و مالي ش��رکت، ضمن ارائه گزارش توجیهي 
افزایش س��رمایه با مروري بر افزایش سرمایه 
س��نوات گذشته ش��رکت، عنوان داشت:این 

افزایش س��رمایه به می��زان 2500 میلیارد 
تومان مي باشد که 2000 میلیارد تومان آن 
از محل مطالبات و آورده نقدي س��هامداران 
و 500 میلیارد تومان از محل س��ود انباشته 
ش��رکت و جمعاً به میزان 50درصد سرمایه 
کنوني مي باشد که با ثبت آن، فوالد مبارکه 
به بزرگترین شرکت بورسي به لحاظ سرمایه 

تبدیل خواهد شد.

فوالد مبارکه اصفهان با تصویب افزایش سرمایه به 7500 میلیارد تومان، بزرگ ترین شرکت بورسی شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- در راستای 
توسعه گازرسانی در اس��تان و برخورداری هرچه 
بیش��تر مردم از این انرژی پ��اک و ارزان قیمت ، 
تا پایان س��ال جاری ضریب نف��وذ گاز در بخش 
شهری و روستایی استان  بوشهربه سرعت افزایش 
خواهد یافت. مدیر عامل ش��رکت گاز  این استان 
با بی��ان خبر مذکور  افزود : تا کنون 3۱ ش��هر و 

۱59 روستای استان بوشهر با اجرای بالغ بر 3800 
کیلومتر شبکه از نعمت گاز برخوردار شده اند که 
این آمار با اتمام پروژه های در دست اجرا افزایش 
خواهد یافت.مهندس غالمعباس حسینی در ادامه 
با اش��اره به آغاز فاز نخست گازرسانی به سه شهر 
کلمه ، تنگ ارم و بوشکان تصریح نمود:  با تکمیل 
شبکه گازرسانی در مناطق کوهستانی دشتستان ،  

دو هزار خانوار شهری و قریب به چهار هزار و 500 
خانوار روس��تایی تحت پوش��ش گاز قرار خواهند 
گرفت.وی یادآور ش��د : عملیات اجرای گازرسانی 
به این سه ش��هر در فاز نخست با هزینه 78 هزار 
و 808 میلی��ون ریال آغاز ش��ده که  با اتمام آن ، 
ضریب نفوذ گاز در بخش شهری استان بوشهر به 
97 درصد افزایش می یابد.مدیرعامل شرکت گاز 

استان بوش��هر همچنین تصریح نمود : در بخش 
گازرس��انی روس��تایی نیز تا کنون بالغ بر ۱364 
کیلومتر شبکه اجرا و زمینه برخورداری افزون بر 
35 هزار خانوار روستایی از نعمت گاز فراهم شده 
است.مهندس حسینی در ادامه افزود : هم اکنون 
نیز گازرس��انی به بالغ  بر ۱۱0روس��تا در دس��ت 
اجراس��ت که با تحقق این مهم ، تعداد روستاهای 

گازدار استان از مرز 270 روستا فراتر رفته و بدین 
 ترتی��ب ضریب نف��وذ گاز در بخش روس��تایی به 

70 درصد افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر:

تا پایان امسال ضریب نفوذ گاز در بخش شهری به 97 درصد و در بخش  روستایی  به 70 درصد افزایش می یابد

 ایالم- خبرنگار فرصت امروز- با حضور س��ردار دولتي فرمانده نیروي انتظامي ، فرماندار شهرس��تان مهران، 
مدی��رکل حمل و نقل و پایانه ها و جمعي از مدیران اس��تاني و شهرس��تاني ،پاس��گاه محور ای��الم – مهران افتتاح 
شد.مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان ایالم با بیان این مطلب اظهار داشت. این پاسگاه در زمیني به مساحت 
 6 هزارمتر و زیر بناي 446 متر و کارمحوطه س��ازی و دیوارکش��ی با طول 2500 متر با اعتباري حدود 3میلیارد و 
5 میلیون ریال توسط این اداره کل در محور ایالم – مهران ساخته شده است .  مهرداد جهاني افزود : با ساخت این 

پاسگاه زمینه الزم براي روان سازي ترافیک و ایمني حمل و نقل در محور ایالم – مهران فراهم مي شود.

افتتاح پاسگاه پلیس راه ایالم – مهران
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرس��تان مینودش��ت از تحت پوش��ش قرار گرفتن روستای 
کوهستانی  کوه کمر زیر نظر این مدیریت خبر داد.ابوطالب قزلسفلو  با اعالم این خبر افزود  این مدیریت در این روستا 
اقدام به بهس��ازی یک دهنه چش��مه ، احداث یک باب مخزن به حجم 50 متر مکعب ، اجرای خط انتقال به طول 2 
کیلومتر و اجرای شبکه توزیع به طول ۱ کیلومتر نموده است.وی تصریح کرد جهت انجام این عملیات مبلغ 2 میلیاردو 
300 میلیون ریال هزینه شده است. وی افزود : این روستا دارای 40 مشترک می باشد که مدیریت امور آبفار مینودشت 

از این پس وظیفه تامین ، توزیع و نگهداری آب شرب  این روستا را به عهده دارد.

روستای کوه کمر تحت پوشش امور آبفار شهرستان مینودشت قرار گرفت

اه�واز- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- 
سرپرست ش��رکت بهره برداري نفت و گاز 
مارون در حاشیه  اولین نمایشگاه مدیریت 
پ��اک  و صنع��ت  بح��ران، محیطزیس��ت 
خوزس��تان به ارائه گزارش ش��رکت تحت 
سرپرس��تي خود در حوزه محیط زیس��ت 
پرداخت.مهندس مسعود باغبان ضمن ابراز 
خش��نودي از برگزاري اینگونه نمایشگاه ها 
در راس��تاي صیانت از داشته هاي طبیعي 
و صنعت��ي اس��تان گفت: هم��واره اهداف 
خرد و کالن س��ازمان را با اولویت دادن به 

استانداردهاي زیست محیطي تعیین کرده 
و هم��ه توان خود را ب��راي  تامین و به روز 
رس��اني تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله با 
بحران هاي محتمل به کار بس��ته ایم. وي 
افزود: با به کارگیري دس��تگاه هاي تفکیک 
گ��ر و ف��رآورش س��یار نف��ت  )MOS و 
MOT( ، توانستیم بیش از 82400 بشکه 
نفت را در ش��ش ماه نخس��ت سال جاري 

اس��تحصال کنیم که عالوه بر پیش��گیري 
از آلودگ��ي زیس��ت محیطي ، نس��بت به 
میزان  75450بش��که اي در مدت مشابه 
سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است 
.مهن��دس باغب��ان به دیگر دس��تاوردهاي 
ش��رکت در راس��تاي حفظ محیط زیست 
اش��اره کرد و گف��ت: اندازه گی��ري فصلي 
آالینده هاي زیس��ت محیط��ي اعم از آب، 

خ��اک، ه��وا و ص��وت در بی��ش از ۱000 
نقط��ه، تزری��ق بیش از 98 درصد پس��اب 
نمکزدای��ي به چاه هاي دفعي، تحقق ۱00 
درصدي جمع آوري گازهاي همراه مجتمع 
ه��اي صنعتي ش��ماره ۱ و 6 مارون و ارائه 
۱4783 نفر س��اعت آموزش هاي زیس��ت 
محیط��ي را مي توان از اهم دس��تاوردهاي 
زیست محیطي شرکت در سال 93 و نیمه 

اول سال جاري دانست.
سرپرست شرکت بهره برداري نفت و گاز 
مارون، روزآمد س��ازي تجهی��زات مقابله با 
آلودگ��ي هاي رودخانه اي با هزینه اي بالغ 
ب��ر ۱2 میلیارد ریال و برگ��زاري 33 مانور 
امداد و نجات، آتش س��وزي و نشت گاز را 
از اهم اقدامات شرکت در راستاي مدیریت 
بحران برش��مرد و از کارکنان این ش��رکت 
ب��ه خاطر تالش متعهدان��ه در جهت تولید 
صیانتي در کنار حفاظت از محیط زیس��ت 

تقدیر کرد.

در حاشیه نمایشگاه مدیریت بحران عنوان شد:

استحصال 82400  بشکه نفت از دستگاه هاي MOS  و MOT  در شرکت مارون

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- 
مدیر کل بنادر و حمل و نقل دریایی سازمان 

منطقه آزاد قش��م از ش��روع عملیات اجرایی 
احداث اس��کله اختصاصی در بندر بهمن به 
منظور راه اندازی خط کشتیرانی بین جزیره 
قشم و کشور عمان خبر داد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
منطقه آزاد قشم، سید محمدحسین رضوی  

طوس��ی با اعالم این خبر عن��وان کرد: تردد 
شناورهای باری و مسافری در مسیر دریایی 
بین بنادر عمان و قش��م یکی از برنامه های 
مهم این سازمان به منظور گسترش تجارت 
با عمان و رش��د صنعت گردشگری در قشم 
است. وی ادامه داد: پس از مطالعات مشترکی 

ک��ه با عمانی ها در مورد چگونگی پیش��برد 
روند اجرایی این پروژه انجام گرفت، عملیات 
اجرایی س��اخت اسکله نیز ش��روع شد و در 
آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. 
رضوی طوس��ی اظه��ار کرد: ایج��اد امنیت، 
ایمنی و اصول اس��تاندارد تردد دریایی یکی 

از موضوعات مهمی است که در این مطالعات 
به صورت جدی به آن پرداخته ش��ده است.
مدیر کل بنادر و حمل و نقل دریایی سازمان 
منطقه آزاد قشم همچنین از راه اندازی بندر 
درگهان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: 
بندر درگهان با هدف صرفه جویی در زمان و 
هزینه شهروندان و همچنین کاهش ترافیک 
در اس��کله شهید ذاکری و در مسیر حقانی- 

درگهان راه اندازی می شود.

با هدف راه اندازی خط کشتیرانی قشم - عمان

عملیات اجرایی احداث اسکله اختصاصی در بندر بهمن کلید خورد

ساری- خبرنگار فرصت امروز- شوراي اداري مالي مالیاتي منطقه 2 استان در شهرستان سیمرغ به میز باني اداره امور مالیاتي 
برگزار شد. در این جلسه مدیر کل ، معاونین ، روساي ادارات امور مالیاتي بابل ، قائمشهر، سوادکوه وسوادکوه شمالي، بابلسر،  فریدونکنار، 
محمودآباد، امیرکال، سرخرود، سیمرغ و جویبار حضور داشتند. در ادامه حمزه اي با تاکید بر تالش درجهت تامین وصولي از حاضرین 
خواست تا نسبت به قطعیت پرونده هاي در اختیار مدیریت ، معاونین و روسا وهمچنین ابالغ بموقع اوراغ مالیاتي اعم از تشخیص و قطعي 
و مطالبات ، پیگیري اجراي قرار رسیدگي مجدد ، تعیین وتکلیف پرونده هاي در مرحله توافق با روساي امور ، برداشت اطالعات مودیان 
از سیستم وپیگیري ثبت نام و تکمیل ثبت نام شماره اقتصادي مودیان نیز با دقت و سرعت بیشتر انجام شود.مدیر کل امور مالیاتي استان 
با اشاره به اینکه تولید 26درصدي ناخالص ملي در استان مازندران مربوط به کشاورزي است وکشاورزان نیز از پرداخت مالیاتي معاف 
میباشند نسبت به مشاغل مرتبط با تبدیل و توزیع محصوالت کشاورزي نیز با دقت و رعایت همه جوانب عمل شود.حمزه اي یادآور شد 
که با توجه به پیاده سازي طرح جامع مالیاتي و اجراي سامانه نرم افزاري یکپارچه مالیاتي مودیان محترم هم استاني باید نسبت به ثبت 
نام وتکمیل مراحل ثبت نام شماره اقتصادي اقدام نمایندو آندسته از مودیانیکه به هردلیلي بیش از یکبار اقدام به ثبت نام شماره اقتصادي 

نموده اند نیز باید به ادارات مراجعه نمایند و نسبت به اصالح مراحل ثبت نام اقدام کنند تا از صدور کد هاي تکراري جلوگیري گردد.

 برداشت اطالعات مودیان – ثبت نام وتکمیل مراحل ثبت نام شماره اقتصادي 
اراک- خبرن�گار فرص�ت امروز- مصطفی آمره در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه اظهار کرد: ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان دارای 35 ش��هرک و ناحیه صنعتی اس��ت که با هدف حمایت از صنایع کوچک 
تاس��یس ش��ده اند.وی با اشاره به مزایای س��رمایه گذاری در این ش��هرک ها گفت: هر واحد صنعتی بعد از انعقاد 
قرارداد با ش��هرک های صنعتی می تواند فعالیت خود را در زمینه ساخت وساز آغاز کند.آمره ادامه داد: واحدهای 
صنعتی برای ساخت وس��از در ش��هرک های صنعتی نیاز به کسب مجوز و پروانه ساخت ندارند و عوارضی از بابت 
ساخت و ساز پرداخت نمی کنند.وی مساحت زمین های در اختیار شهرک های صنعتی استان مرکزی را ۱۱ هزار 
و 362 هکتار عنوان کرد و گفت: بالغ بر چهار هزار و 6۱9 هکتار اقدامات عملیاتی در این شهرک ها انجام شده 
اس��ت که س��ه هزار و ۱58 هکتار این زمین های صنعتی قابل واگذاری به واحدهای صنعتی است. هزار و 8۱7 
هکتار این زمین ها نیز واگذار ش��ده اس��ت.مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی بیان کرد: با 
واگذاری این زمین ها دو هزار و 29۱ واحد قرارداد بس��ته ش��ده و در شهرک های صنعتی مستقر شده اند، از این 

تعداد هزار و 894 واحد در شهرک های صنعتی و 397 واحد در نواحی صنعتی مستقر هستند.

بهره برداری از یکصد واحد صنعتی در استان مرکزی

قزوی�ن- خبرنگار فرصت ام�روز- معاون خدمات 
شهری ش��هرداری قزوین گفت: بهداشت و پاکیزگي در 
فرهنگ اس��المي از اهمیت ویژه اي برخوردار است و این 
پاکیزگي نه تنها رعایت نکات بهداشتي و دوري ازآلودگي 
فردي بلکه تمام جنبه هاي زندگي انساني و آلودگي هاي 
محیط زیست را نیز ش��امل مي شود. الموتی اذعان کرد: 
با فرارس��یدن ماه محرم و ایام س��وگواري شهادت ساالر 
شهیدان اباعبداهلل الحسین )ع(، میزان استفاده از ظروف 
یکبار مصرف به طرز چش��م گیري افزایش مي یابد که با 

توجه به تجزیه ناپذیري و غیرقابل بازیافت بودن این نوع 
ظ��روف پلیمري، آس��یب هاي جبران ناپذیري به محیط 
زیست وارد کرده و در کنار تخریب منابع طبیعي موجب 
بدمنظرشدن چهره شهر خواهد شد.معاون خدمات شهري 
ش��هرداري قزوین ازعزاداران حسیني، دسته هاي سینه 
زني و افرادي که در روزهاي ماه محرم ، نذري مي دهند 

خواس��ت که در پاکیزگي شهر بکوشند .وي عنوان کرد: 
سازمان مدیریت پسماند شهرداري در روزهاي تاسوعا و 
عاشورا ضمن جمع آوري زباله هاي سطح شهر ،پایه هاي 
سیار نگه دارنده کیس��ه هاي آبي رنگ در اطراف تکایا و 
هیئت ها تعبیه کرده که کمک قابل توجهي به پاکیزگي 
ش��هر خواهد کرد .وي تصریح کرد:  سازمان آتش نشاني 

نیز  به صورت ش��بانه روزي در این ای��ام فعال بوده و۱7 
ایستگاه س��یار در کنار تکایا دایر خواهد کردودر صورت 

بروز حوادث و نیاز به امداد خدمات رساني مي کند. 

الموتي ، معاون خدمات شهري شهرداري قزوین خبر داد ؛

آمادگي شهرداري قزوین براي افزایش سطح خدمات رساني در ایام عزاداري محرم
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