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در تابس�تان س�ال جاری هیچ مشکلی از 
باب�ت قطع�ی و کمب�ود آب در هی�چ یک 

از ش�هرهای اس�تان آذربایجان شرقی وجود 
نداش�ت. مدیرعامل ش�رکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش�رقی با اعالم این مطلب افزود: مسئولیت پذیری در شرکت 
آب و فاضالب یک اصل مهم اس�ت و کلیه همکاران و مدیران 
بر این امر واقف هس�تند . مهندس علیرضا ایمانلو اضافه کرد: 
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان در طول س�ال گذشته با تالش 

پرسنل زحمتکش در تمامی زمینه های کاری توانسته ...

رئیس س�ازمان قضایی نیروهای مسلح با 
اشاره به اهمیت کار نیروی انتظامی گفت: 
یک مام�ور پلیس باید مه�ارت حقوقی و 
کالم�ی و اخالق حرفه ای داش�ته باش�د، 

ب�دون تبعیض عمل کند و به هرکس�ی که س�تم ش�د برای 
رفع آن تالش کند. حجت االس�الم والمس�لمین محمدکاظم 
بهرامی در جمع مدیران و رؤس�ای پلیس پیشگیری ناجا با 
تأکید بر اینکه دس�تگیری افراد باید براس�اس قانون باشد، 

گفت: براس�اس قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگر 
مامور کسی را دستگیر کند و بعد...

 دستگیری افراد باید
 براساس قانون باشد

ایجاد شبکه اضطراری آب در 
کالنشهر تبریز ضروری است
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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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دادرسیاعاده
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رئیس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح با اش��اره به 
اهمیت کار نیروی انتظامی گفت: یک مامور پلیس باید 
مهارت حقوقی و کالمی و اخالق حرفه ای داشته باشد، 
بدون تبعیض عمل کند و به هرکسی که ستم شد برای 

رفع آن تالش کند. 
حجت االس��الم والمس��لمین محمدکاظم بهرامی در 
جمع مدیران و رؤسای پلیس پیشگیری ناجا با تأکید بر 
اینکه دس��تگیری افراد باید براساس قانون باشد، گفت: 
براس��اس قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگر مامور 
کسی را دس��تگیر کند و بعد براساس نظر مقام قضایی 
معلوم ش��ودکه مجرم نیس��ت برای کل ایام بازداش��ت 

می تواند ادعای خسارت کند. 
بهرام��ی ادام��ه داد: همچنین براس��اس قانون آیین 
دادرس��ی کیفری، ش��اکی می تواند جبران تمام ضرر و 
زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی 

از جرم را مطالبه کند. 
وی در ادام��ه به نقش مهم نیروی انتظامی در تأمین 
امنی��ت جامعه اش��اره کرد و با تأکید ب��ر رعایت قانون 
به کارگیری سالح توسط ماموران انتظامی گفت: نیروی 
انتظام��ی به دلیل تنوع ماموری��ت و جلوگیری از وقوع 
جرم در جامعه در برخی اوقات برای نش��ان دادن اقتدار 
خویش نیاز به استفاده از سالح دارد که قانونگذار برای 
ضابطه مند کردن اس��تفاده از اسلحه، قانون به کارگیری 

سالح را تصویب کرده است. 
این مقام قضایی، س��المت جسمانی و روانی متناسب 
ب��ا ماموریت محوله، ارائه آموزش های الزم در راس��تای 
ماموریت های محوله، تسلط کامل در به کارگیری سالح 
و آش��نایی دقیق با قانون به کارگیری سالح را از جمله 

شرایط الزم برای ماموران مسلح و از تکالیف فرماندهان 
دانست. 

بهرامی با اشاره به شیوع جرم ضرب و جرح در سطح 
جامع��ه گفت: با توج��ه به اینکه نی��روی انتظامی نماد 
حکومت اس��ت هرگونه ضرب و جرح��ی باعث بدبینی 

مردم می شود. 
وی ب��ر ضرورت کنت��رل فرماندهان ب��ر زیرمجموعه 
تأکی��د کرد و گفت: بخش��ی از اقتدار حکومت با نیروی 

انتظامی اس��ت و ب��رای جلوگیری از سوء اس��تفاده ها، 
کنترل محسوس و غیر محس��وس زیرمجموعه ضروری 

است. 
بهرام��ی در بخ��ش دیگری از صحبت های��ش با بیان 
اینک��ه امر به مع��روف و نهی از منک��ر دو مرحله دارد، 
تصریح کرد: نخس��تین مرحله امر ب��ه معروف و نهی از 
منکر زبانی اس��ت که وظیفه آحاد مردم است و مرحله 
دیگر، عملی اس��ت که به عهده دس��تگاه های حکومتی 

است و باید از ارتکاب جرم و تخلف در جامعه جلوگیری 
کنند. رئیس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح با اشاره 
ب��ه فرازی از س��خنان مقام معظم رهب��ری درخصوص 
مصادی��ق منک��ر در جامعه گف��ت: ایش��ان می فرمایند  
»گناهکار فقط بدحجاب نیس��ت که برخی به مس��ئله 
بدحجابی چسبیده اند، این یکی از گناهان است؛ تخلف 
یک اندازه و یک نوع نیست. باالترین تخلف ها آن تخلف 
و جرمی است که پایه های نظام را سست می کند؛ مانند 
نا امید کردن مردم، کج نش��ان دادن راه راس��ت، گمراه 
کردن انس��ان های ب��ا ایمان و مخلص، سوء اس��تفاده از 
اوضاع گوناگون در جامعه اس��المی و به فساد کشاندن 

نسل مومن است. «  
وی یک��ی از مهم ترین علت ش��یوع برخی جرایم در 
جامعه را فراموش ک��ردن امر به معروف و نهی از منکر 
دانس��ت و گفت: در جامعه آنطور که باید و شاید به امر 
ب��ه معروف و نهی از منکر توجه نمی ش��ود و براس��اس 
فرمایش امام حس��ین  )ع( اگ��ر امر به معروف و نهی از 

منکر اجرا شود تمام فرایض دیگر پا برجا می ماند. 
بهرام��ی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش گفت: 
برقراری نظام اس��المی یک نعمت الهی است و دفاع از 
این نظام اسالمی که بزرگ ترین معروف است، بخشی از 

آن بر عهده نیروی انتظامی است. 
رئیس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح ب��ا تأکید بر 
اینک��ه امر به معروف و نهی از منکر باید مبتنی بر رفق 
و مدارا باش��د، گفت: در قانون ام��ر به معروف و نهی از 
منکر، حمایت و پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهیان 
از منکر یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی و دس��تگاه 

قضایی است. 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

دستگیری افراد باید براساس قانون باشد
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رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران گفت: دس��تگاه قضایی، زندانی 
را فردی طرد شده و جدای از جامعه نمی داند. 

عباس پوریانی در بازدید از بازداش��تگاه اوین به منظور رس��یدگی به وضعیت 
این ندامتگاه و مددجویان افزود: دستگاه قضایی، همان گونه که مجازات مجرم 
و صیان��ت از جامعه را وظیفه خود می داند، دلس��وزی و ی��اری به خانواده های 
زندانیان را نیز وظیفه خود دانسته و چنین نیست که زندانی را فردی طرد شده 

و جدای از جامعه بداند. 
وی در جم��ع مس��ئوالن زن��دان اوین، وجود ی��ک زندانی آن ه��م در نظام 
جمهوری اسالمی را زیاد دانست و گفت: باید طوری برنامه ریزی کرد که تا حد 
ممکن جلوی ورود افراد به زندان با اقدامات پیشگیرانه اجتماعی گرفته شده و 

انرژی افراد صرف مس��یر تالش و آبادانی کش��ور شود. پوریانی با اشاره به بحث 
کاه��ش جمعیت کیفری ادامه داد: برای کاهش جمعیت کیفری تالش کردیم 
تا جایی که ممکن اس��ت زمینه آزادی زندانی��ان مالی و غیرعمد را که مطابق 
قوانین و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری شرایط مساعدت و کمک داشته 
باشند، در دستور کار قرار دهیم. وی افزود: ضرورت دارد در رسیدگی به مسائل 
و مش��کالت قضایی زندانیان و توجه به رعایت حقوق ش��هروندی، دقت نظر و 
توجه خاص اعمال ش��ود. این مقام قضایی با تأکید بر توجه مسئوالن کشور به 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی جامعه، خواستار برنامه ریزی و رفع این معضالت 
ش��د و تصریح کرد: بس��یاری از زندانیان به خاطر خالءه��ای فرهنگی و بعضاً 
عواملی چون بیکاری و مسائل اجتماعی، تحمل کیفر می کنند که باید به شکل 

جهادی در جهت رفع این مش��کالت اقدامات اساسی از سوی مسئوالن دولت 
به انجام برس��د. رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران همچنین هدف 
از بازدید مس��ئوالن محاکم تهران را از زندان اوین، بررس��ی مسائل و مشکالت 
زندانیان و آگاهی از آخرین وضعیت آنها، بررس��ی تعدادی از درخواس��ت های 
زندانیان به صورت حضوری، و بررس��ی راهکاره��ای کاهش جمعیت کیفری و 

همچنین در راستای برنامه اجرایی تدوین شده در محاکم تهران عنوان کرد. 
پوریانی، بازداش��تگاه اوین را منطبق بر زندان های اس��تاندارد توصیف کرد و 
افزود: برنامه های خوب ومناسبی در جهت پر کردن اوقات فراغت زندانیان و باال 
بردن اعتقادات دینی در حال انجام است و زندانیان باید بیشترین استفاده را از 

این امکانات داشته باشند. 

رئیس کانون س��ردفتران و دفتریاران گفت: مهم ترین 
ش��اخص پیوس��تن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران 

تسهیل در سرمایه گذاری خارجی در کشورمان است. 
محمدرضا دش��تی اردکانی، رئیس کانون س��ردفتران 
و دفتری��اران با اش��اره به مزیت های پیوس��تن ایران به 
اتحادیه جهانی سردفتران اظهار کرد: طرف های خارجی 
وقتی می خواهند در کش��وری س��رمایه گذاری  کنند با 
توجه به اینکه باید بین شرکت های ایرانی و شرکت های 
خارجی یا بین اشخاص قراردادهایی منعقد شود، به طور 
یقین ایجاد و تنظیم س��ند برای شان در آن کشور مهم 

است. 

وی اف��زود: ب��ا توجه به اینک��ه قانون بس��یار مترقی 
درخصوص اس��ناد رس��می داریم و از اس��ناد رس��می 
حمایت جدی می شود، پیوستن ایران به اتحادیه جهانی 

برای سرمایه گذاری در کشورمان مهم است. 
دشتی اردکانی ادامه داد: اتحادیه جهانی به کشورهای 
عضو منتقل می کند که سرمایه گذاری در ایران با توجه 

به اسناد محکم و قوی به راحتی انجام می شود. 
رئی��س کان��ون س��ردفتران و دفتریاران با اش��اره به 
دستاوردهای س��فر ژنو اظهارکرد: در سفر به ژنو هدف 
اصلی الحاق کانون س��ردفتران ایران به اتحادیه جهانی 
سردفتران بود. امضای تفاهم نامه میان کانون سردفتران 

ایران و ایتالیا منجر به تس��هیالت در مبادالت آموزشی، 
علم��ی، تش��کیل همایش ه��ای بین المللی در س��طح 
کش��ورهای عض��و جامعه س��ردفتران و همچنین میان 

ایران و ایتالیا شد. 
وی افزود: تجربیات س��ردفتران ایتالیایی و ایرانی در 
این تفاهم نامه، منجر به سرمایه گذاری خارجی در ایران 
می شود تا سرمایه گذاران بتوانند با خیال راحت در ایران 

با اسناد رسمی سرمایه گذاری کنند. 
وی گفت: در این س��فر با کشورهای مختلف آسیایی، 
آفریقایی و اروپایی صحبت کردیم و کش��وری مشاهده 
نش��د ک��ه از الحاق کش��ور ایران ب��ه اتحادی��ه کانون 

سردفتران استقبال نداشته باشد. 
دش��تی اردکانی ادامه داد: اعضای کانون س��ردفتران 
ایتالیا معتقد بودند که می توانند در بخش سرمایه گذاری 
و کارگاه ه��ای زودب��ازده و کوچک در ای��ران هموطنان 

ایتالیایی خود را ترغیب به سرمایه گذاری کنند. 
وی تصریح کرد: با توجه به مسائل سیاسی که در دنیا 
علیه ایران وجود دارد کش��ورهای عضو اتحادیه جهانی 
س��ردفتران که پیش از این رغبتی برای حضور در ایران 
نداش��تند در حال حاضر در تماس ب��ا ما اعالم آمادگی 
می کنند که از اقدامات س��ازمان ثبت و اسناد و امالک 

کشور وکانون سردفتران بازدید داشته باشند. 

رئیس کل محاکم تهران: 

فرد زندانی جدای از جامعه نیست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعالم کرد

تسهیل در سرمایه گذاری خارجی با پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران
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س��رانجام یادآور شویم که متاس��فانه قانون گذار ضمانت 
اجرای��ی برای موارد ممانعت دادس��را از حضور وکیل مدافع 
در جلسات تحقیق از متهم منظور نکرده است. نظر به اینکه 
چنین ممانعتی بدون تردید، از موجبات اضرار به حق دفاع 
متهم محس��وب و مغایر با اصل برائت است ضرورت مداخله 
قانونگذار، فراس��وی مجازات های انتظام��ی موجود، هر چه 
بیش��تر احساس می شود، نگرش��ی، هرچند کوتاه به قوانین 
کش��ورهای دیگر در این زمینه، راهی را که در این کشورها 
به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکالی مدافع در مرحله 

تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می کند. 
نکت��ه قابل توج��ه اینکه باید بین )الزام��ی بودن پذیرش 
وکیل( از سوی دادگاه ها و )اجازه ارائه دفاعی مناسب( قائل 

به تفکیک شویم. 
منظور از اجباری بودن پذیرش وکیل این اس��ت که هیچ 
دادگاه��ی حق ندارد از حضور وکیل مدافع ممانعت به عمل 
آورد. در ارتباط با همین معناس��ت ک��ه ماده واحده حضور 
وکی��ل مدافع ممانعت ب��ه عم��ل آورد. در ارتباط با همین 
معناست که ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب 
دعوی با عب��ارت اصحاب دعوی حق انتخ��اب وکیل دارند 
وکلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تش��کیل می ش��وند 
مکلف به پذیرش وکیل هس��تند به صراحت به این تکلیف 
دادگاه ه��ا تاکید ورزیده اند وحتی تبصره 2 قانون اخیرالذکر 
این ممانعت را از موجبات مخدوش وغیرقانونی بودن حکمی 
که ب��دون حضور وکیل صورت پذیر دانس��ته مقرر می دارد: 
هرگاه به تش��خیص دیوانعالی کشور محکمه ای حق وکیل 
گرفتن را از متهم سلب کند حکم صادره فاقد اعتبار قانونی 
بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای 

مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. 
الزم به یادآوری است که ماده 368 قانون اصول محاکمات 
جزایی سابق نیز با عبارت ».... سلب حق تعیین وکیل مدافع 

از متهم باعث بطالن حکم اس��ت« ب��ر ضرورت حق تعیین 
وکیل از سوی متهم تاکید ورزیده بود. 

اما منظور از »اجازه ارائه دفاعی مناس��ب از سوی دادگاه« 
این اس��ت که دادگاه ها باید با عنایت به اینکه دفاع وکیل از 
متهم جزء حق دفاع وی محسوب می  شود و جنبه تشریفاتی 
ن��دارد امکان ارائه دفاعی مناس��ب در ج��وی که حکایت از 

بی طرفی دادگاه کند را فراهم سازند. 
قانون گذاران در اکثر کش��ورها تش��کیل دادگاه با حضور 
وکیل مدافع را در برخی جرائم مهم الزامی دانسته، رسیدگی 
ب��دون حضور وکیل را ولو آنکه دادگاه ممانعتی برای حضور 
وکیل به عمل نیاورده باش��د از موجبات نقض دادنامه تلقی 
کرده اند و در سایر موارد یعنی موارد اتهامات متوسط ضرورت 
مداخله وکیل مدافع را به تشخیص دادگاه یا تقاضای متهم 

موکول کرده اند. 
دخالت وکیل در دادگاه )حقوق مقایسه(

در برخ��ی کش��ورها، در جرائم مهم ک��ه از آن به جنایت 
تعبیر می ش��ود دخال��ت وکیل اجباری اس��ت و در صورت 
امتناع مته��م ازتعیین وکیل یا حتی مخالفت متهم، رئیس 
دادگاه مکلف اس��ت که راسا یا از طریق کانون وکالی محل 
اقدام کند. از آن جمله درحقوق فرانسه در کلیه امور جنایی 
رئیس دادگاه جنایی به استناد مواد237 و274 قانون آیین 
دادرسی کیفری آن کشور موظف است حداقل پنج روز قبل 
از افتتاح جلس��ه رس��یدگی اقدام به بازجویی و استعالم از 
هویت مته��م کرده از وی بخواهد ک��ه وکیل مدافعی برای 
خود تعیین و معرفی کند )البته در صورتی که قبال این امر 
تحقق نپذیرفته باشد(در صورت امتناع متهم رئیس دادگاه 
یا جانشین او اقدام به تعیین وکیل تسخیری می کند. بدین 
ترتیب در حقوق این کشور در کلیه امور جنایی)1( رسیدگی 
بای��د با حضور و ارائه دفاعیات وکی��ل مدافع صورت پذیرد. 
در ام��ور جنحه)2(، در این کش��ور وضعیتی متفاوت وجود 
دارد. قبال در ارتباط با شیوه انتخاب وکیل اعم از تعیینی یا 
تسخیری در مواردی که دادستان تحقیقات مقدماتی را چه 

در امور جنحه و چه در امور جنایی به بازپرس ارجاع می کند 
توضیحات کافی ادا شده اس��ت. در اینجا مواردی موردنظر 
اس��ت که دادستان مواجه با جنحه مشهود است یا اگر جرم 
غیر مش��هود است دادستان انجام تحقیقات مقدماتی توسط 
بازپرس را ضروری ندانس��ته محاکمه متهم با کیفرخواست 
شفاهی را مدنظر دارد. در این گونه موارد دادستان، به استناد 
ماده 393 قانون آیین دادرس��ی کیفری اصالحی 10 ژوئن 
1983 و نیز موارد 395و396 مکلف اس��ت متهم را از حق 
داش��تن وکیل آگاه ساخته و چنانچه متهم مایل به داشتن 
وکیل مدافع باش��د بالفاصله از طری��ق کانون وکالی محل 
اقدام به تعیین وکیل تسخیری کند. بدین ترتیب در حقوق 
این کشوردر امور جنحه، دخالت وکیل مدافع اختیاری ولی 

وابسته به میل و اراده متهم است نه رئیس دادگاه. 
در قان��ون آیی��ن دادرس��ی کیف��ری س��وریه در ب��اب 
رسیدگی های دادگاه جنحه سخنی از تعیین وکیل تسخیری 
در میان نیس��ت، لیکن، در رسیدگی های دیوانعالی جنایی 
م��اده 374-1 مقرر می دارد )رئیس دادگاه یا قاضی نایب او 
از متهم س��وال خواهد کرد که آیا وکیلی برای دفاع از خود 
انتخاب کرده است یا خیر؟ در صورت عدم انتخاب، رئیس یا 
قاضی نایب او فورا وکیلی برای مهتم انتخاب خواهدکرد- در 
غیراین صورت تمامی اقدامات بعدی باطل خواهد بود هرچند 
در اثن��ای محاکمه دادگاه برای متهم اقدام به انتخاب وکیل 
کرده باش��د(. مس��تفاد از ماده 191 و سایر مواد حق متهم 
به اس��تفاده از معاضدت وکیل مدافع به هزینه خود در امور 

جنحه همیشه محفوظ است. 
در حق��وق آلمان قانون گ��ذار در م��اده 140 قانون آیین 
دادرسی کیفری رسیدگی با حضور وکیل مدافع را در موارد 
هشتگانه مندرج در بند1 ماه مذکور الزامی دانسته است. در 
این موارد چنانچه متهم اقدام به تعیین وکیل نکرده باش��د 

دادگاه ناگزیر از انتخاب وکیل تسخیری است. 
موارد مندرج در بند1 ماده 140 عبارتنداز: 

1- جرائمی که رس��یدگی نخس��تین آنه��ا در صالحیت 

محاک��م لندگریش��ت thciregdnaL اوبرلن��د گریش��ت 
thciregdnalrebO قرار دارند. 

2- اتهام وارد بر متهم در درجه جنایت باشد. 
3- مواردی که رسیدگی به اتهام ممکن است به ممنوعیت 

شغلی منجر شود. 
4- آنگاه که متهم کر یا الل باشد. 

5- مواردی که متهم از س��ه ماه قبل از تش��کیل جلس��ه 
دادگاه به دس��تور قاضی یا با موافق��ت وی محبوس بوده و 

حداقل دو هفته قبل از محاکمه آزاد نشده باشد. 
6- م��واردی که اقدامات مربوط به کارشناس��ی راجع به 
وضع روانی متهم ممکن است طبق ماده 81 منجر به گسیل 
داش��تن وی به یک موسس��ه روان درمانی ش��ود که در این 
موارد استماع نظرات وکیل مدافع، عالوه بر روانپزشک، قبل 

از فرستادن متهم به بیمارستان روانی الزامی است. 
7- در موراد تدابیر تامین.

8- آنگاه که وکیل مدافع متهم که در مراحل قبلی دخالت 
داشته معزول شده باشد. 

در س��ایر موارد به ش��رح مندرج در بند2 ماده 140 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری آلمان انتخاب وکیل تس��خیری به 
تش��خیص رئیس دادگاه واگذار ش��ده است که وی با توجه 
ب��ه اهمیت جرم، اوضاع واحوال خاص، عدم توانایی متهم به 
دفاع مناسب از خود و امثال آن راسا یا به تقاضای متهم در 

این خصوص اتخاذ تصمیم می کند. 
موارد ضروری تش�کیل جلسه رس�یدگی با حضور 

وکیل در حقوق ایران: 
در حقوق ایران، قبل از انقالب اسالمی، در رسیدگی های 
دیوان عالی جنایی و به استناد ماده 9 قانون محاکمه جنایی 
دخالت وکیل در رسیدگی های جنایی الزامی بود و در صورت 
امتناع متهم ازتعیین وکیل این تکلیف بر عهده رئیس دادگاه 
نهاده ش��ده بود. و نیزطبق ماده 314 قانون آیین دادرس��ی 
کیفری در کلیه رس��یدگی های جزایی متهم می توانست تا 
سه نفر وکیل داشته باش��د، لیکن در دادگاه جنایی حضور 

اصل برائت و آثار آن در امور كیفری )بخش آخر(
دکتر محمدآشوری 
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الاقل یک نفر از سه وکیل اجباری بود و تشکیل دادگاه بدون 
حضور وکیل مدافع غیر قانونی تلقی می شد. 

در امور جنحه بر عکس دادگاه می توانس��ت بدون حضور 
وکیل تشکیل شود النهایه به موجب ماده 309 قانون اصول 
محاکم��ات جزایی در صورت تقاض��ای متهم رئیس دادگاه 
مکلف بود که یک نفر وکیل تسخیری برای وی منظور دارد 
ک��ه این تکلیف دادگاه در اصالحات بعدی تبدیل به اختیار 
آن ش��ده وم��اده 309 اصالحی مقرر می داش��ت و می دارد: 
»متهم می توان��د از رئیس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او 
تعیین کند، هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع واحوال امر تعیین 
وکیل را الزم بداند وکیلی از وکالی مجاز برای متهم تعیین 
واال بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می کند...« بدین 
ترتیب قبل از انقالب انتخاب وکیل تسخیری در امور جنحه 
اختی��اری و به نظر رئی��س دادگاه و در امور جنایی اجباری 
ب��ود. به نظر می رس��د در اصالحاتی که در س��ال 1356 به 
موج��ب قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگس��تری به عمل 
آمد و صرف نظر از ابهاماتی که در ماده 32 آن ملحوظ است، 
دخال��ت وکیل در مراحل تقاضای تجدیدنظر به معنای عام 
کلمه یعنی اس��تیناف، فرجام و اعاده دادرسی الاقل از نظر 
قانونی ونه عملی در امور کیفری اجباری ش��ده باشد. ماده 
مذکور مقرر می داش��ت ش��رکت از آرای و دف��اع از آنها در 
دادگاه های دادگس��تری با دخالت وکیل دادگستری خواهد 

بود. 
پس از انقالب اس��المی، مدتی راج��ع به ضرورت دخالت 
وکی��ل مدافع و حتی جایگاه آن در نظ��ام قضایی جدید از 
سوی برخی مسئوالن تردیدهایی وجود داشت که با صدور 
رأی وحدت رویه سال 1363 وارد مرحله جدیدی در زمینه 
الزامی ب��ودن دخالت وکیل در دادگاه ه��ا دربرخی اتهامات 
شدیم، دیوان کش��ور در رأی شماره 15 مورخ 1363/6/28 
خود با عبارت »... مداخله وکیل تس��خیری )در صورتی که 
متهم شخصا وکیل تعیین نکرده باشد( در محاکمه کیفری 
و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم 
باش��د، ضروری است...« بر اجبار دادگاه ها به تشکیل جلسه 
رس��یدگی با حض��ور وکیل در دو مورد ف��وق تاکید ورزیده 
اس��ت. آیا این تصمیم دیوان عالی کش��ور ب��ا موازین قانون 

اساسی هماهنگ است؟ در حقیقت اصل سی وپنجم قانون 
اساسی مقرر می دارد: »در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق 
دارند، برای خ��ود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب 
وکیل را نداش��ته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل 
فراهم ش��ود«. در پاس��خ به پرس��ش فوق باید گفت که در 
زمینه تفس��یر رأی دیوان عالی کش��ور و انطباق آن با قانون 
اساسی باید قائل به تفکیک شویم. در موردی که متهم خود 
تقاضای اس��تفاده از معاضدت وکیل تسخیری کند منحصر 
ک��ردن دخالت وکیل به جرائمی که مج��ازات آنها اعدام یا 
حبس ابد است مغایر با قانون اساسی است اما در مواردی که 
متهم خود تقاضای دخالت وکیل را نداشته باشد ودادگاه نیز 
به ضرورت چنین مداخله ای معتقد نباش��د آنگاه که دادگاه 
بدون حضور وکیل مدافع و در اتهاماتی غیر از اعدام و حبس 
ابد تشکیل می شود به نظرنمی رسد که خالف قانون اساسی 
عمل ش��ده باشد. تردیدی نیست که ماده 9 قانون محاکمه 
جنایی که دخالت وکیل مدافع را در کلیه اتهاماتی که دادگاه 
جنایی صالحیت رسیدگی به آن را داشت الزامی دانسته بود 
به مراتب برای متهمین حقوق بیشتری را ملحوظ داشته بود 
و لذا تقلیل موارد استفاده از معاضدت وکیل مدافع و منحصر 
ساختن آن به مواردی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس 
ابد باشد، )با توجه به اینکه در قوانین موضوعه پس از انقالب 
و به تدریج موارد مجازات های س��الب آزادی س��نگین تر که 
گاهی 10 تا15 س��ال زندان را در بر می گیرد رو به افزایش 
است( نتیجه ای جز تضییع حقوق دفاعی متهمین وافزایش 
موارد اش��تباهات قضایی را در بر نخواهد داشت. کمیسیون 
استفتائات شورای عالی قضایی متعاقب بر صدور رأی وحدت 
رویه فوق الذکر و در پاس��خ به اس��تعالمات قضات در زمینه 
اختیاری یا اجباری بودن دخالت وکیل در رس��یدگی های، 
در غی��ر از دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه، چنین اعالم 
نظر کرده اس��ت: »آنچه در رأی ش��ماره 5-63/6/20 هیات 
عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است در محاکمه کیفری 
مداخله وکیل تس��خیری در صورتی که متهم وکیل تعیین 
نکرده باش��د در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا 
حبس دائم باش��د ضروری است در سایر موارد مقررات ماده 
309 قان��ون آیین کیفری الزم الرعایه اس��ت«. بدین ترتیب 

در نظام جمهوری اس��المی ایران دادگاه ها بدون اس��تیناء 
مکلف به قبول وکیل رس��می دادگستری اعم از تعیینی یا 
تسخیری هس��تند )اصل الزامی بودن پذیرش وکیل( لیکن 
همین دادگاه ها جز در دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه و 
جز درمواردی که متهم خود وکیل تعیین کرده باشد الزامی 
به تعیین وکیل تس��خیری حتی در اتهامات متهم به ش��رح 
فوق الذکر ندارند واختیار رؤس��ای دادگاه ها که در ماده 309 
قانون آیین دادرس��ی در زمینه انتخاب وکیل تخسیری در 
امور جنحه وجود داش��ت امروزه به امور جنایی نیز تس��ری 

یافته است. 
در پایان این مبحث و در ارتباط با دخالت وکیل مدافع در 

دادگاه، توجه به مطالب زیر ضروری است. 
ی��ک - پس از وصول پرونده ب��ه دادگاه و ثبت آن وکیل 
مدافع حق دارد به دفع��ات به مطالعه پرونده پرداخت و در 
صورت نیاز، به هزینه شخصی از اوراق آن رونوشت با تصویر 
تهیه کند. ممانعت دادگاه به هر عذر و بهانه ای رسیدگی های 
بعدی را از اعتبارس��اقط می کند: امکان دفاع مناس��ب برای 
وکیل آنگاه وجود دارد که وی نسبت به دالیل موجود علیه 

موکلش آگاهی داشته باشد. 
دو- در مواردی که به علت تعیین وکیل تسخیری دادنامه 
دادگاه بدوی نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارجاع 
می ش��ود مرجع رس��یدگی کننده به دادنامه منقوض مجاز 
نیس��ت که از وکیل��ی که در این مرحله دخال��ت دارد )اعم 
از تعیین��ی یا تس��خیری( تقاضا کند که دفاعی��ات خود را 
پس از مطالعه پرونده طی الیح��ه ای به دادگاه ارائه دهد تا 
دادگاه اتخاذ تصمیم کند. چنین الیحه ای قادر نیس��ت که 
جایگزین مداخالت، دفاعیات وتذکرات به موقع وکیل درطول 
دادرسی شود. قانون محاکمه جنایی در بند5 ماده 25 خود 
ب��ه صراحت وظیفه دادگاه جنایی را پس از متهم اس��تماع 
اظهارات دادستان، شاکی خصوصی، شهود و غیره )... استماع 
اظهارات وکیل مدافع( در جریان رس��یدگی دانسته است و 
بند6 ماده 25 مذکور دادگاه را مکلف به رسیدگی به دالیل 
جدیدی کرده که از طرف متهم یا وکیل او تقدیم می ش��ود. 
بدین گونه، رسیدگی صحیح موازین آیین دادرسی کیفری 
امکان پذیر نیست و به همین دلیل در مواردی که دیوان عالی 

کشور وارد رسیدگی ماهوی می شود نیز تشکیل جلسه بدون 
حضور وکیل مدافع فاقد وجاهت قانونی است. 

سه - نظر به اینکه دخالت وکیل مدافع در دادرسی جنبه 
تشریفاتی نداشته و به منظور تامین حق دفاع متهم صورت 
می پذیرد. عالوه بر اینکه مته��م می تواند خود برای تدارک 
دفاع از دادگاه استمهال کند )ماه 59 ب قانون آیین دادرسی 
کیف��ری( وکیل مدافع نیز ح��ق دارد در صورتی که قبال در 
جریان امر قرار نگرفته و از محتویات پرونده بی اطالع باش��د 
از دادگاه تقاضا کند که فرصتی مناسب جهت مطالعه پرونده 
در اختیار او قرار گیرد. همان گونه که بی توجهی به تقاضای 
استمهال متهم یا عدم رعایت تشریفات پیش بینی شده در 
م��اه 59ب به صراحت این ماده از موجبات نقض دادنامه در 
دیوان عالی تمیز تلقی می ش��ود، عدم اجابت تقاضای وکیل 
متهم و عدم اعطای مهلت معقول جهت تمهید دفاع مناب 
نیز باید از موجبات نقض دادنامه به اعتبار نادیده گرفتن حق 

دفاع تلقی شود. 
چه��ار- ابالغ دادنامه ب��ه اصحاب دعوی و نیز اش��اره به 
دفاعی��ات وکیل مداف��ع در دادنامه )اع��م از اینکه دفاعیات 
شفاهی یا به صورت ارائه الیحه باشد( به ویژه آنگاه که حکم 
بر محکومیت متهم صادر می ش��ود ضروری اس��ت. تشکیل 
دادگاه با حضور وکیل مدافع و میزان تاثیر دفاع وی از متهم 

باید از مقدمات رأی صادر استنباط شود. 
پنج - متهم حق دارد در این مرحله از رسیدگی با وکیل 
خود هر موقع که الزم بداند و به قس��می که به نظم دادگاه 
خللی وارد نشود به مشاوره پردازد و دادگاه ها باید از هرگونه 
اظهارنظ��ری که به صراح��ت یا به طور غیرمس��تقیم مانع 
اس��تفاده از این حق شود جدا اجتناب ورزند. همان گونه که 
می دانیم دادخواهی حق مس��لم هر فرد است و هر متهمی 
ح��ق دارد که به اتهام اوعادالنه در مهلتی معقول، به صورت 
علنی و توس��ط دادگاهی بی طرف و مستقل رسیدگی شود. 
برخورداری از حق دفاع مناسب با استفاه از اطالعات قضایی 
وکیل مدافع از مهم ترین آثار اصل برائت تلقی می شود. این 
امتیازی نیست که دادگاه به متهم اعطاء کرده باشد تا بتواند 
ب��ه میل خود و هرگاه که مش��اوره متهم با وکیلش مطلوب 

نباشد، موجبات تحدید آن را فراهم سازد. 
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اعاده دادرس��ی یکی از روش های فوق العاده ش��کایت از احکام است که روشی 
عدولی و راهی برای برگش��ت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی می باش��د. با این 
هدف که دادگاه از رأی قطعی س��ابق خود عدول کند، زیرا ش��اکی مدعی اس��ت 
که صدور آن رأی از روی اش��تباه بوده و دالیل موجود اجازه نمی دهد که چنین 

حکمی باقی بماند. 
انواع اعاده دادرسی: 

1- اصلی: مختص مواردی اس��ت که مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن 
را درخواست کند. 

2- طاری: که در اثنای دادرس��ی، حکمی به عنوان دلیل ارائه ش��ود و کسی که 
حکم یاد شده علیه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند. 

جهات اعاده دادرسی: 
محکوم  علیه  )فرد محکوم شده(حق دارد در صورت وجود یک یا چند تا از این 

جهات، درخواست اعاده دادرسی کند: 
1- موض��وع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باش��د. مثال خواه��ان از دادگاه 
درخواس��ت صدور حکم تخلیه بکند و دادگاه عالوه بر آن، اشتباها حکم استرداد 

اجرت المثل نیز صادر کند. 
2- حکم به میزان بیشتر از  )حکم( خواسته صادر شده باشد. 

3- وجود تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد. 
4- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باش��د با حکم قطعی دیگری که 
س��ابقا همان دادگاه درخصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده 
بدون این که س��بب قانونی موجب این مغایرت باش��د. این جهت اعاده دادرس��ی 

موقوف به 5 شرط است: 
 الف- وحدت دعوا. 

 ب- وحدت اصحاب دعوا. 
 ج- وحدت دادگاه. 

 د- معارضه دو حکم. 
 و- قطعی بودن دو حکم. 

5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه 
مؤثر بوده است. 

6- حکم دادگاه مس��تند به اس��نادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن 

آنها ثابت شده باشد. 
7- پ��س از ص��دور حکم، اس��ناد و مدارکی به دس��ت آید ک��ه دلیل حقانیت 

درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. 
تذکر: اگر دادرس به غیر از موارد هفت گانه مذکور، جهتی را برای اعاده دادرسی 
قبول کند و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند دادگاه انتظامی وی را متخلف 

می شمارد. 
مرجع پذیرش و رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی: 

1- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم  )می شود(
و مرجع رسیدگی نیز همین دادگاه صادرکننده است. 

2- دادخواس��ت اعاده دادرس��ی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم 
در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی ، دادگاه صادرکننده حکم 

است. 
تذکر: اعاده دادرس��ی مدنی هیچ وقت در دیوان عالی کش��ور مطرح نمی ش��ود 

برخالف امور جزایی که قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور است. 
مهلت اعاده دادرسی: 

مهلت درخواس��ت اعاده دادرس��ی برای اش��خاص مقیم ایران 20 روز و 

برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. اما زمان شروع این مهلت: 
1- در آرای حضوری قطعی از تاریخ ابالغ. 

2- در آرای غیاب��ی از تاری��خ انقض��ای مهل��ت واخواهی و درخواس��ت 
تجدیدنظر. 

3- اگر اعاده به جهت مغایر بودن دو حکم باش��د، از تاریخ آخرین ابالغ 
هر یک از دو حکم. 

4- اگ��ر اعاده به جهت جعل یا حیله باش��د از تاری��خ ابالغ حکم نهایی 
مربوط به اثبات جعل یا حیله. 

آثار اعاده دادرسی: 
1- اثر تعلیقی؛ به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای 
آن متوقف نمی ش��ود. اگر قرار قبولی صادر ش��ود در صورتی که محکوم به، 
غیرمالی باش��د اجرای حکم متوقف خواهد ش��د اما اگر مالی باشد و امکان 
اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له، 

تامین مناسب گرفته می شود و اجرای حکم ادامه می یابد. 
2- اثر انتقالی؛ در محدوده جهت ادعا ش��ده، بدین معنی که دادگاه، در 
صورت فس��خ حکم مورد ش��کایت باید مجددا نس��بت به امور موضوعی و 

حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. 
آیین رسیدگی: 

در اعاده دادرسی، رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می شود: 
اول رس��یدگی به جهات و ش��رایط اعاده دادرسی: این که آیا حدود یکی 
از جهات هفت گانه دادخواست تنظیم شده؟  آیا حکم مورد اعاده دادرسی، 
از احکام قابل اعاده دادرس��ی اس��ت؟  آیا متقاضی اعاده دادرسی در مهلت 

قانونی دادخواست اعاده را تقدیم کرده است؟ 
دوم رس�یدگی ماه�وی به اصل دع�وا: اگر دادگاه ق��رار قبول اعاده 
دادرس��ی را داد باید با رس��یدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روش��ن کند. 
زیرا با قبول اعاده دادرس��ی، حکم قبلی فسخ می شود و دادگاه با رسیدگی 
ماه��وی حکم مجدد می دهد، اما اگر جهت اعاده دادرس��ی مغایر بودن دو 
حکم باش��د. دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواس��ت اعاده دادرسی و 
فس��خ حکم دوم، الزم نیست حکم مجددی بدهد. در این صورت حکم اول 

به قوت خود باقی خواهد ماند. )ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی(

اعاده دادرسی
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س��وال از ش��اهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین 
دادرس��ی نظام حقوقی کامن لو اس��ت ک��ه در داوری های 
بین الملل��ی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. 
س��وال از ش��اهد طرف مقابل همان گونه که تا حدودی از 
عنوان آن برمی آید، به معنای س��وال وکیل یکی از طرفین 
دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر 
اصطالحات  )سوال از شاهد شود( و  )سوال مجدد از شاهد 

خود( استفاده می شود. 
کس��انی که با نهاد سوال از ش��اهد طرف مقابل در نظام 
حقوقی کامن لو آشنایی ندارند احساس شگفتی می کنند از 
اینکه تقریبا هیچ محدودیتی نظیر رابطه خادم و مخدومی 
س��ابقه مطرح بودن دعوای مدنی یا جزایی، رابطه نسبی یا 
سببی تا درجه خاص بین شاهد و یکی از طرفین دعوی و 
ذینفع بودن شاهد در نتیجه دعوی برای پذیرش شهادت در 
آن نظام، وجود ندارد زیرا می پندارند وقتی که روابط و انگیزه 
آنچنانی ب��رای ادای گواهی خالف واقع ب��ه نفع یا به ضرر 
یک طرف موجود است شاهد حقیقت را نخواهد گفت و اما 
اعتقاد دیگر این اس��ت که وجود یا فقدان آن روابط خاص 
لزوما نمی تواند دلیل سلب اعتماد از شاهد یا جلب اطمینان 
به وی باشد به ویژه با مرزهای تصنعی از قبیل رابطه سببی 
یا نس��بی تا درجه سوم از طبقه دوم  )نه یک طبقه با یک 
درجه پایین تر( و یا گذش��ت فی المثل دو تا پنج سال  )نه 
یک روز کمتر( از زمان قطعیت حکم قطعی دعوایی جنایی 
یا جنحه مطروح بین ش��اهد و طرفی که شاهد به ضرر وی 

شهادت می دهد. 
یک ش��اهد نه تنها به لحاظ آن انگیزه ه��ا بلکه به دالیل 
متعدد دیگر از قبیل داشتن رابطه تجاری یا سابقه دوستی 
با یکی از طرفین دعوی یا به علت ساده تطمیع شدن خاصه 

در دنیای مادی کنونی یا در اثر اشتباه ممکن است شهادت 
نادرست به نفع یا به ضرر یکی از طرفین بدهد. 

بنابراین آنچ��ه بیش از همه اهمیت دارد این اس��ت که 
معلوم ش��ود آیا شاهد حقیقت را می گوید یا خیر در تامین 
ای��ن مقصود یعنی ب��رای احراز صحت ش��هادت به محک 
مطمئنی نیاز اس��ت و آن معیار همانا سوال از شاهد طرف 
مقابل اس��ت که باعث می شود حتی بسیاری از مدعیان یا 
متهمان که حق ادای شهادت به نفع خود را دارند از توسل 
به آن امتناع ورزند؛ زیرا ش��هادت دادن آنان به وکیل طرف 
مقابل حق می دهد که در جلسه دادرسی سواالت متعددی 
از آن��ان بنماید و وضع را بیش��تر به ضرر آنان تغییر دهد و 
حکمت این قضیه آن اس��ت که دروغ گفتن برخالف آنچه 
ممکن است تصور شود کار آسانی نیست وکیل یک طرف 
در س��وال از ش��اهد طرف مقابل معموال به یکی دو سال یا 
چند سوال پراکنده اکتفا نمی کند بلکه پرسش های متعددی 
را بر مبنای یک اس��تراتژی حساب ش��ده طرح می سازد تا 
کذب بودن یا نقاط ضعف اظهارات ش��اهد بر دادگاه معلوم 
ش��ود. نظر به اینکه عمال غیرممکن است یک شاهد پاسخ 
تمامی س��واالت متعدد را از پیش مهیا کرده باشد تا بتواند 
فی المجلس به همه س��واالت مطروحه پاس��خ منس��جم و 
هماهنگ بدهد و از آنجا که به مصداق ضرب المثل معروف 
فارسی آدم دروغگو کم حافظه است یک وکیل آشنا به رموز 
سوال از شاهد طرف مقابل معموال در این کار توفیق می یابد. 
در این مقاله شمه ای از تکنیک سوال از شاهد طرف مقابل 
و مس��ائل مربوط به آن تح��ت 10 عنوان بدون اینکه آیین 
دادرس��ی محکمه یا دیوان داوری خاصی مدنظر باشد ارائه 
می شود مطالعه این مختصر، خواننده را به شیوه استفاده از 
این آیین دادرسی آشنا می کند و برای وکالی ایرانی که در 
دیوان داوری ایران - ایاالت متحده در الهه به دفاع از دعاوی 
مطروحه می پردازند متضمن فایده عملی بیشتری است چرا 

که رؤس��ای شعب آن دیوان معموال اجازه سوال مستقیم از 
شاهد طرف مقابل را به وکالی طرفین می دهند در محاکم 
داخلی کشور نیز شاید بتوان روزی، در راستای مساعدت به 
قاضی در کشف حقیقت با اجازه رؤسای دادگاه ها تا حدودی 
از روش س��وال از شاهد طرف مقابل به منظور احراز صحت 

گواهی شهود بهره جست. 
تحقیق پیرامون شاهد و موضوع شهادت: 

اولین اقدام تحقیق کافی درباره شاهد و موضوع شهادت 
وی به منظور کشف مطالب خالف واقع یا نقاط ضعف برای 
تنظیم استراتژی طرح سوال است. این تحقیقات باید از دو 
جنبه صورت پذیرد: یکی قابل اعتماد بودن شاهد دوم صحت 

موادی شهادت وی. 
درخصوص قابل اعتماد بودن ش��اهد وکیل باید بکوشد 
واقعه رابطه ای را که ممکن اس��ت انگیزه ای برای ش��هادت 
خ��الف واقع به ضرر م��وکل وی ایجاد کن��د - و بر دادگاه 
آش��کار نباش��د - کش��ف کند از جمله این عوامل می توان 
روابط خویش��اوندی، تجارت و استخدامی، دوستی شاهد با 
طرف مقابل یا سابقه خصومت وی با موکل را نام برد اثبات 
عدم امکان وقوف شاهد قضایایی که نسبت به آنها شهادت 
می دهد نیز موجب بی اعتبار ساختن اظهارات وی می شود 
روابط خاص بین ش��اهد و طرفین همان طور که قبال گفته 
شد باعث عدم پذیرش شهادت نمی شود اما قاضی یا هیات 
منصفه به ش��هادت افرادی که دارای انگیزه ای برای کتمان 
حقیقت یا شهادت کذب هستند با تردید بیشتری می نگرند 
در مواردی نیز که معلوم شود شاهد فاقد اطالعات مربوط به 
موضوع شهادت است از جمله به علت اینکه تخصیص مورد 
ادعا ندارد یا اینکه در محل معین در زمان موردنظر حضور 

نداشته است به شهادتش ترتیب اثر داده نمی شود. 
صحت و س��قم شهادت را می توان با سه ضابطه سنجید: 
یکی اینکه آیا گواهی ش��اهد با تجارب کلی انس��ان و عرف 

عقال تطبیق می کند یا خیر - مثال هیچ شهادتی را نمی توان 
پذیرفت که کس��ی برای ش��نا کردن در اقیانوس به قطب 
شمال رفته باشد - ضابطه دیگر، فقدان هرگونه تعارض در 
اظهارات ش��اهد اس��ت و باالخره اینکه آیا مطالب شاهد با 

واقعیات محرز و غیر قابل انکار قضیه انطباق دارد یا خیر. 
هنگامی که این تحقیقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و 
قوت و گواهی ش��اهد آگاهی حاصل شد می توان با ملحوظ 

داشتن آنها به طرح سواالت پرداخت. 
طرز رفتار با شاهد: 

وکیل باید با شاهد آرام، مودب و در عین حال قاطع رفتار 
کند. شخص معموال - خاصه در ابتدای کار - هنگام سوال 
از شاهد طرف مقابل دچار هیجان می شود وکیل باید مرتبا 
و حتی از چند روز قبل از ش��رکت در جلس��ه دادرسی به 
خود تلقین کند که باید س��والت خ��ود را در کمال آرامش 
و خونس��ردی مطرح س��ازد. در صورتی که وکیل نتواند بر 
هیجان خود غلبه کند نه تنها رفتار وی ناش��یانه و خش��ن 
جلوه می کن��د و در نتیجه اثر مطلوب در ذهن قاضی، داور 
یا هیات منصفه نمی گذارد بلکه انعطاف ذهنی خود را برای 
هدایت شاهد در مسیر دلخواه و استفاده به موقع و مناسب از 
جواب های وی از دست می دهد. رفتار منصفانه یکی دیگر از 
الزامات برخورد با شاهد است. وکیل هر قدر هم به موفقیت 
موکل خود عالقه مند باشد نباید از رفتار وی چنین استنباط 
ش��ود که از اینکه ش��اهد به نفع طرف مقابل شهادت داده 
ناخش��نود خواستار کشف حقیقت اس��ت اعم از اینکه آن 
حقیق��ت به نفع یا به ضرر وی باش��د در این راس��تا وکیل 
باید از رفتارهایی که داللت بر تردستی هایی برای به اصطالح 
به تله انداختن ش��اهد دارد احتراز کند یک وکیل ورزیده و 
باتجربه چنان عمل می کند که اعتماد دادگاه را جلب کند 
و ای��ن تصور را ایجاد نکند که از انواع ترفندهای برای برنده 

شدن موکل خود استفاده می کند. 

سوال از شاهد طرف مقابل) بخش اول(
دکتر علی اکبر ریاضی 
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تبریز - اس�د فالح- در تابس��تان س��ال 
جاری هیچ مش��کلی از باب��ت قطعی و کمبود 
آب در هیچ یک از ش��هرهای استان آذربایجان 
ش��رقی وجود نداشت. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی با اعالم این 
مطلب افزود: مس��ئولیت پذیری در شرکت آب 
و فاضالب یک اصل مهم است و کلیه همکاران 
و مدی��ران بر این امر واقف هس��تند . مهندس 
علیرضا ایمانلو اضافه کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان در طول س��ال گذشته با تالش پرسنل 
زحمتکش در تمامی زمینه های کاری توانسته 
اس��ت خدمات قابل قبولی را به ش��هروندان و 
مش��ترکین ارائه نماید و امیدواریم امس��ال نیز 

طبق فرمایش��ات مقام معظم رهبری که "سال 
دول��ت و ملت، همدل��ی و همزبانی" نامگذاری 
ش��ده اس��ت با پویائی و خالقی��ت در کارهای 
محوله ش��اهد تداوم خدمات رسانی مطلوب به 
مش��ترکین باشیم . وی ادامه داد: برای رسیدن 
به وضعیت ایده آل تر همواره باید سعی و تالش 
کرد تا مشترکین با مشکل مواجه نشوند که در 
این راستا شرکت آب و فاضالب استان توانسته 
اس��ت در سال 93 بر اساس ارزیابی های بعمل 
آمده توسط استانداری آذربایجان شرقی، عنوان 

دس��تگاه برگزیده استانی در بین دستگاه های 
اجرایی اس��تان را احراز نماید . وی اضافه کرد: 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
ع��الوه بر این، بر اس��اس ارزیابی صورت گرفته 
توس��ط شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
موفق ش��ده رتبه برتر در زمینه پایش کیفیت 
آب-  منابع آب زیر زمینی  را در س��ال 1393 
از می��ان ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری 
 سراسر کشور کسب کند. وی با اشاره به اهمیت 
به��ره ب��رداری و نگهداری از تاسیس��ات آب و 

فاضالب، گفت: بررس��ی روزانه آمار تصادفات و 
اتفاقات که از واحد 122 دریافت می شود، نشان 
م��ی دهد که انجام اقدامات پیش��گیرانه جهت 
جلوگیری از آسیب های احتمالی به تاسیسات، 
الزامی است . ایمانلو با قدردانی از کلیه کارکنان 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، 
افزود: با تالش شبانه روزی کارکنان و همکاری 
مش��ترکان، تنش آبی روزهای گرم سال جاری 
را با موفقیت و بدون مش��کل جدی پشت سر 
گذاشتیم و ضروری است مدیران از هم اکنون 

به فکر و برنامه ریزی س��ال آتی باش��ند . وی 
افزود: این ش��رکت در 58 شهر استان خدمات 
آب ارائ��ه می کند که از لحاظ کیفیت و کمیت 
آب در سطح باالیی قرار داشته و افتخار سقایی 
ح��دود 2 میلیون و 800 ه��زار نفر را عهده دار 

است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

ایجاد شبکه اضطراری آب در كالنشهر تبریز ضروری است

بوش�هر- خبرن�گار فرص�ت امروز- 
مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتص��ادی انرژی 

پ��ارس گفت: هم اکنون ش��رکت ملی نفت 
به دنب��ال ایج��اد زیرس��اختهای الزم برای 
ورود س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی به 
منطقه پارس 3 در اس��تان بوش��هر است. به 
گزارش پای��گاه اطالع رس��انی منطقه ویژه 
پارس مهندس مهدی یوسفی  با بیان مطلب 

فوق گفت: ش��رکت ملی نفت به ش��دت به 
 دنب��ال ایجاد زیرس��اختهای الزم برای ورود 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی به منطقه 
پارس 3 در استان بوش��هر است، گفت: هم 
اکنون تس��هیل و تملک اراضی، جاده کشی، 
فنس کش��ی و جاده های دسترسی در حال 

مطالع��ه و انجام اس��ت.وی گفت: در مرحله 
نخس��ت در منطقه پارس 3 برای میدانهای 
مش��ترک همچون فرزاد ای و بی و اسفندیار 
جانمایی و توسعه می یابند، هرچند میدانهای 
مس��تقل در نزدیکی ای��ن منطقه در اولویت 
نیس��ت، اما اگر س��رمایه گذاران ابراز تمایل 

کنند می توان در این منطقه برای تاسیسات 
فرآورش��ی میدانهای مس��تقل نیز همچون 
گلش��ن، فردوس��ی و کوه موند برنامه ریزی 
کرد.یوس��فی پیش از این گفته بود، پارس 3 
به لحاظ جغرافیایی در سه شهرستان استان 
بوشهر قرار می گیرد و قرار است در محدوده 
ای 16 ه��زار هکتاری انجام ش��ود. بنابراین 
اجرای این پروژه نیازمند تعامل بسیار نزدیک 

با مسئوالن این شهرستانهاست. 

با اولویت ایجاد زیرساخت برای توسعه میدان های مشترک نفت و گاز

ساخت منطقه پارس ٣ در استان بوشهر كلید می خورد

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل س��ازمان خدمات موتوری ش��هرداری اصفهان گفت: 500 دستگاه خودرو به صورت 
شبانه روزي نظافت شهر را در مناطق 15 گانه انجام مي دهند. حمیدرضا صبور گفت: نظافت شهر به صورت مکانیزه و از طریق 500 دستگاه 
خودرو سبک و سنگین در سطح شهر اصفهان انجام مي شود.وي با اشاره به اینکه فعالیت این ناوگان به صورت 24 ساعته است، افزود: فعالیت 
هاي این سازمان به گونه ای برنامه ریزی شده تا در مواقع لزوم، مانند زمان های بارندگی در فصل های سرد سال بتوان به موقع خدمات ارائه 
کرد تا شهروندان با سختی مواجه نشوند.مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان تصریح کرد: فعالیت این سازمان تعطیلي ندارد 
و در تمامي روزهاي سال مشغول به فعالیت است چرا که در این زمان ها ضرورت نظافت و تمیزي شهر دوچندان است.وی ادامه داد: اعزام 
ماشین آالت عمرانی اعم از انواع کمپرسی ها ، لودرها، بیل های مکانیکی، ماشین آالت حمل پسماند، جدول شوی ها، ماشین آالت مکانیزه 
جاروب در سایزهای مختلف برای معابر کم حجم تا بزرگراهی، بیل های چرخ زنجیری، تانکرهای آب پاش و دیگر ماشین آالت عمرانی برای 

انجام فعالیت های موردنظر در مناطق 15 گانه شهرداری از عمده ترین فعالیت هاي این سازمان است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان:
500 خودرو به صورت شبانه روزي شهر را نظافت مي كنند

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز-  روح اله خدایي در این خصوص گفت: فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار 
محیط شهری مکمل بخش بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر می باشد. امروزه جامعه شناسان ، روانشناسان و پزشکان 
بر این باورند عالوه بر تأمین بهداشت جو و محیط مکان های مسکونی ، نقش مثبتی در سالمتی شهروندان ، بر عهده دارند 
که از مهمترین آن می توان به تأثیرات آن بر زندگی شهروندان می باشد که  روزانه ساعاتی را برای گذراندن اوقات فراغت خود 
در این گونه فضا ها می گذرانند.وي افزود:با توجه به مطالب باال می توان به اهمیت و نقش مهم این فضا ها در کیفیت زندگی 
شهر و سالمت روحی و روانی شهروندان پی برد. بنابراین زیباسازی شهر و رسیدگی به فضای سبز شهر از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و برخورداری از فضای سبز زیبا و دارای درختان شاداب و سالم ، همواره باید به عنوان یک هدف مد نظر قرار 
بگیرد. خدایي اظهار داشت: در همین راستا منطقه یک شهرداري قدس اقدام به کاشت 150 اصله درخت» توت کاکوزا« در 

بلوار شهید محالتي کرده است که البته این طرح با هدف افزایش سرانه فضاي سبز شهرقدس ادامه دارد.

توسط منطقه 1 شهرداری قدس انجام شد
كاشت 150اصله درخت در بلوار شهید محالتی

ساری- خبرنگار فرصت امروز- مهدي 
عبوري ش��هردار س��اري و رئی��س کارگروه 
پشتیباني و خدمات شهري پدافند غیر عامل 
اس��تان مازندران طي گفتگویي به مناسبت 
آغاز هفت��ه پدافن��د غیرعامل ،ل��زوم برنامه 
ری��زي در مدیریت ش��هري پدافند غیرعامل 
را از ضروریات دانس��ت و گف��ت: با توجه به 
اینک��ه حوادث غیرمترقبه در حیات انس��اني 
موثر بوده و هم��واره در معرض وقوع حوادث 
و س��وانح و رویداده��اي متعددي هس��تیم 

کارگروه پش��تیباني و خدمات شهري پدافند 
غیرعامل استان مازندران مي تواند به منظور 
کاهش آسیب پذیري با تهیه بانک اطالعاتي 
ماش��ین آالت سبک و س��نگین و تجهیزات 
لجستیکي شهرداري هاي استان در به حداقل 
رس��اندن خس��ارات احتمالي در زمان بحران 
نقش مهمي داشته باشد.عبوري اظهار داشت 

: برگزاري مس��تمر و منظم جلس��ات اعضاي 
کارگروه پش��تیباني و خدمات شهري استان 
مازندران در موضوعات شناسایي نقاط آسیب 
پذیر در شهرها ، بررس��ي تهدیدات نوین در 
استحکامات شهري، اجراي ملزومات پدافند 
غیرعام��ل در پروژه هاي عمراني ش��هرهاي 
استان ، مقابله با تهدیدات طبیعي اعم از سیل، 

زلزله، رع��د و برق و هماهنگي ب��ا ارگانهاي 
مربوط��ه از جمله اقدامات موثري بوده که در 
کارگروه  پشتیباني و خدمات شهري پدافند 
غیر عامل موفق به اجراي آن ش��ده ایم.عضو 
شوراي سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور 
برگزاري کارگاههاي آموزشي ایمني در منزل 
با رویکرد پدافند غیرعامل در سراهاي تداوم 

ش��هرداري س��اري براي والدین و کودکان و 
برگزاري مانور اطفاء حریق و زلزله را از جمله 
اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري ساري 
دانس��ت و اف��زود: انجام مطالع��ات پدافندي 
از ضروریات پدافند غیرعامل محس��وب مي 
گردد و تس��هیل حرک��ت اطالعات پدافندي 
بین شهرداري و دستگاههاي اجرایي مرتبط 
در شهر با بهره گیري از فناوري اطالعات امري 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که ما برانجام آن 

تاکید داریم.

شهردار ساري:

پدافند غیرعامل از ضروریات مدیریت شهري است

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل 
ش��رکت آب منطقه ای گلستان از اجرای 22 طرح  
ب��زرگ عمرانی در بخ��ش تامین آب کش��اورزی، 
شرب، مهندسی رودخانه، کنترل سیالب و حفاظت 
منابع آب در استان گلستان خبر داد. مهندس علی 
نظری با تاکید بر ضرورت توس��عه زیر ساخت های 
تامین آب کش��اورزی و آب آش��امیدنی در استان، 

خاطرنشان کرد: 4576 میلیارد تومان برای تکمیل 
این طرح ها اعتبار نیاز اس��ت و با تخصیص اعتبار 
بهنگام و تکمیل 22 طرح بزرگ تغییرات اساس��ی 
در اقتصاد استان ایجاد می شود.مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای گلس��تان با اشاره به نحوه اعتبار این 

طرح ها از طریق ملی و ملی اس��تانی خاطرنش��ان 
ک��رد: طرح  های کنترل س��یل در حوزه گرگانرود، 
آبرس��انی به شهرهای آزادشهر و رامیان و شهرهای 
مسیر، ساختمان شبکه آبیاري و زهکشي گلستان2، 
س��اختمان سد نرماب، ساختمان ش��بکه آبیاری و 

زهکش��ی نرماب و ساختمان ش��بکه های آبیاری و 
زهکشی قره سو و زرینگل ، 7 طرحی می باشند که 
اعتبار آنها از طریق ملی تامین می ش��ود.وی با ذکر 
عنوان طرح  هایی نظیر مطالعه و اجراي ساماندهي 
رودخانه هاي مرزي استان گلستان، مطالعه و اجراي 

طرحهاي تعادل بخش��ي، تغذیه مصنوعي و پخش 
س��یل گلستان، تکمیل  و تجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري آبهاي س��طحي و زیر زمیني گلستان، طرح 
آبرساني به شهر گرگان و آبرسانی به شهرهای بندر 
ترکمن و گمیشان و آبرسانی به شهرها و روستاهای 
مرزی اس��تان و سدهای ش��صت کالته و قره چای 

رامیان و... را طرح های استانی ویژه یاد کرد. 

22 طرح بزرگ عمرانی بخش آب در گلستان در حال اجراست

اراک- خبرن�گار فرص�ت امروز- درس��ت 6 ش��هریور 
ماه امس��ال در هفته دول��ت بود که با حض��ور وزیر اطالعات 
عملیات اجرایی  تقاطع غیرهمس��طح میدان امام حس��ن)ع( 
توس��ط قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا سپاه پاس��داران آغاز 
گردید و االن قریب به 57 روز اس��ت که عملیات اجرایی این 
پروژه با پیش��رفت 15 درصدی با یک س��رعت بسیار مطلوب 
و مناس��ب ادام��ه دارد تا در آینده ای نزدی��ک به بهره برداری 

برس��د و افتتاح آن برگ زرینی در کارنامه مدیریت ش��هری 
شود. همچنین می توان گفت با برنامه ریزی هایی  که شهرداری 
برای اجرای پروژه  تقاطع غیرهمس��طح امام حس��ن)ع( انجام 
داده زمینه پیش��رفت این پروژه توس��ط قرارگاه خاتم فراهم 
ش��ده و ب��ه نتایج مطلوب��ی نیز رس��یده اس��ت.پروژه تقاطع 

 غیرهم س��طح امام حسن )ع( از نظر تردد یک محور ترانزیتی 
می باش��د که م��ی تواند در حل معض��ل ترافیک این منطقه 
 از س��طح ش��هر موثر واق��ع گ��ردد. الزم به ذکر اس��ت زمان 
بهره برداری از این تقاطع 12 فروردین س��ال 95 هدفگذاری 
شده اس��ت.این تقاطع غیرهمسطح شامل یک مسیر زیرگذر 

در سه الین عبوری رفت و برگشت است که طول تقریبی آن 
 800 متر می باش��د. همچنین عرض داخلی زیرگذر 30 متر 
می باشد.مهندس محمد ابراهیم عباسی شهردار کالنشهر اراک 
با اش��اره به پیشرفت 25 درصدی تقاطع امام حسن)ع( گفت: 
این تقاطع دارای 172 ش��مع می باشد که از این تعداد 123 
شمع با حجم 2000 مترمکعب بتن ریزی شده است همچنین 

33 شمع حفاری و 3 شمع نیز سبد گذاری شده است.

پیشرفت 15 درصدی تقاطع غیرهمسطح امام حسن)ع(كالنشهر اراک

قزوی�ن- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- عبدالعلي 
دربندي زاده، سرپرس��ت سازمان تاکسیراني شهرداري 
قزوین گفت: به منظور افزایش تعداد تاکسي هاي فعال 
در خطوط برون ش��هري این سازمان اقدام به پذیرش 
درخواس��ت تاکس��یرانان مبني بر فعالی��ت در خطوط 
برون شهري سازمان کرده است. عبدالعلي دربندي زاده 
افزود: س��ازمان تاکسیراني ش��هرداري قزوین در قالب 
خطوط برون ش��هري به شهرها و روس��تاهاي اطراف 
ش��هر قزوین نیز خدمات رس��اني مي کن��د.وي عنوان 

کرد: در راس��تاي ارائه خدمات مطلوب به شهرونداني 
که از خطوط برون شهري سازمان براي ترددهاي خود 
اس��تفاده مي کنند، این سازمان اقدام به افزایش تعداد 
تاکسي هاي فعال در این خطوط کرده است.سرپرست 
سازمان تاکسیراني ش��هرداري قزوین تصریح کرد: در 
این راستا درخواس��ت افرادي که تمایل به فعالیت در 

خطوط برون ش��هري س��ازمان را دارن��د، پذیرفته مي 
شود.دربندي زاده گفت: اولویت پذیرش با تاکسیراناني 
اس��ت که در شهرها و روس��تاهایي که نیاز به افزایش 
تاکس��ي در خطوط برون شهري سازمان دارند، ساکن 
هس��تند.وي خاطرنش��ان ک��رد: پس از ارائ��ه تأییدیه 
شوراي محل س��کونت متقاضي، درخواست تاکسیران 

مبني بر فعالیت در خطوط برون ش��هري س��ازمان در 
کمیته خطوط بررسي مي شود.

دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسیراني شهرداري قزوین خبر داد

پذیرش تاكسیران در خطوط برون شهري سازمان تاكسیراني قزوین
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