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گروه حقوق و اجتماع: زهرا میرزاخانی- شاید برای شما 
هم اتفاق افتاده باش�د که کس�ی مالی را که در آن ذی نفع 
هستید تصرف کرده باشد. به اعتقاد حقوق دانان، این جرم 
از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است و آمار باالی 
ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم 
علیه اموال پیش�ی می گیرد. همین موضوع باعث شد تا در 
گف�ت و گو با »هوش�نگ پور بابایی« وکیل دادگس�تری به 

بررسی این جرم و راه های کاهش آن بپردازیم.

   آشنایی با تصرف عدوانی در قانون
 قب��ل از اینکه با جرمی آشنا شوی��د، باید تعریفی از آن داشته 
باشید. بنابراین در نخستین قدم خوب است بدانید که تعریف تصرف 
عدوانی در امور مدنی و کیفری با هم متفاوت است، به این صورت 
ک��ه به تصرف قانونی در سه قانون اشاره شده است. قانون مجازات 
اسالمی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مبارزه با تصرف عدوانی 
مصوب سال 1352، که البته باید توجه داشت عناصری که در قانون 
آیین دادرسی مدن��ی و در ماده 158 این قانون آمده است، با مواد 
690 و 691 قان��ون مجازات اسالمی متفاوت هستند و هر کدام از 
تص��رف عدوانی تعریف مختص به خود را دارن��د. اما اگر بخواهیم 
تعریف واحدی داشته باشیم، باید بگوییم که تصرف عدوانی عبارت 
است از تصرف فرد غیر محق بر اموال غیر منقول مالک یا متصرف 
محق، همچنین می توان گفت که تصرف عبارت است از استیالی 
م��ادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود. از 
آنجا که در دعوای تصرف عدوانی، فرد می تواند از طریق حقوقی یا 
کیفری اقدام کند و در انتخاب آن اختیار دارد، بنابراین فقط نحوه 
اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این قوانین متفاوت است. از این رو 
یادت��ان باشد اگر دچار چنین مشکلی شدی��د باید با توجه به ادله 
اثباتی خود در همان ابتدای کار یکی از این دو راه قانونی را انتخاب 
کنید تا از اتالف وقت خود و مراجع قضایی بکاهید و البته به نتیجه 

مطلوب نیز دست یابید. 

  عناصر مادی و معنوی جرم تصرف عدوانی
تصرف عدوانی دارای دو عنصر مهم است. عنصر مادی آن تصرفی 
است که طبق آن آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد؛ 
مانند دیوار کش��ی، پی کندن، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره 
)برای امالک شهری و مسکون��ی( و شخم زدن، برداشت محصول 
و آبیاری و غیره )ب��رای امالک خارج از شهر و مزروعی(. اما عنصر 
معنوی آن به تصرفی گفته می شود که آثار مالکیت در ملک قابل 
لمس و مشاهده نباشد، اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت 
او را در آن ملک داشته باشد مانند اینکه ملکی به ارث منتقل شده 
باشد یا حک��م دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته 
باشد یا به طورمثال اراضی بایری که مالک دارد یا اراضی آییش نیز 

تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است. البته انواع دیگری از تصرف 
نیز وجود دارد از جمله: تص��رف اداری تصرف از طرف غیر تصرف 
استعمالی تصرف انتفاعی تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه 
تصرف به عنوان وقف تصرف حقوقی تصرف عدوانی به معنی اخص 
تصرف عدوانی به معنی اعم تصرف غاصبانه تصرف غصبی تصرف 
مالی در برابر تصرف غیر مالی تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی 

و تصرف غیرقانونی تصرف مادی و...

  تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی
فص��ل هشتم از آیین دادرسی مدن��ی، به طور کامل به موضوع 
تصرف عدوانی )ممانعت از ح��ق و مزاحمت( اشاره کرده است. در 
م��اده 158 این قانون آمده است: »دع��وای تصرف عدوانی عبارت 
است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت 
او م��ال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود 
را نسب��ت به آن مال درخواست می کند«. بنابراین یادتان باشد که 
در چنین مواردی فقط کسی می تواند شکایت کند که بتواند سابقه 
تصرف خود را اثبات کند. همچنین در صورتی که مالک یا متصرف 

قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد، 
عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است و 
دعوا حقوقی محسوب می ش��ود. از آنجا که در مسایل حقوقی نیز 
مجازات��ی در کار نیست، بنابراین نتیجه این دعوا فقط رفع تصرف 
است. همچنین اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج 
ش��ده و به تصرف دیگری در آم��ده باشد، سپس متصرف سابق از 
رضای��ت خود پشیمان شود، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف 
الحق صادق نخواهد بود. چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی 
رها کند، به نحوی ک��ه هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص 
دیگ��ری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند تعریف مزبور 
شام��ل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متص��رف فعلی مال را از تصرف 
متص��رف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را ک��ه قبالً از تصرف وی 

خارج شده بود، تصرف کرده است.

  قانونی که هنوز منسوخ نشده است
اگر قصد شکایت از کسی را دارید که تصرف عدوانی کرده است، 
می توانید به ماده 19 قانون »جلوگیری از تصرف عدوانی« مصوب 

سال 1352 نیز استناد کنید. 
هرچند به اعتقاد عده ای این قانون منسوخ شده است؛ اما این طور 
نیست و هنوز می توان به آن استناد کرد. در ماده 2 این قانون آمده 
است: »هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است 
عدوانا تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد یا از استفاده 
از ح��ق انتفاع یا ارتف��اق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک 
ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، 
دادستان شهرستان محل وقوع مال ی��ا دادرس دادگاه های بخش 
مستق��ل و سیار به قائم مقامی دادست��ان در حوزه صالحیت خود 
مکلفن��د به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند، 
اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد«. 
در ه��ر حال باید در نظر داشت��ه باشید که تصرف عدوانی فقط در 
م��ورد اموال غیر منقول صدق می کند و ام��وال منقول شامل این 

قانون نمی شوند. 

  چگونگی برخورد با متصرفان عدوانی
اما اگر می خواهید راه سوم را انتخاب و با استناد به قانون مجازات 

اسالم��ی جرم تصرف عدوانی را پیگی��ری کنید، بدانید که مطابق 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375)کتاب تعزیرات(، مالکیت مهم 

نیست و تصرف مد نظر قرار گرفته است.
 طب��ق این قانون :»هرکس ب��ه وسیله صحنه سازی از قبیل 
پ��ی کنی، دی��وار کش��ی، تغییر حد فاصل، امحای م�رز، ک�رت 
بن�دی، نهرک�ش��ی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن 
ب��ه تهیه آثار تصرف در اراض��ی مزروع��ی اقدام ک��رده باشد که 
ای��ن اراض��ی اعم از کشت شده یا در آئی��ش زراع�ی، جنگلها و 
 مراتع مل��ی شده کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ه��ا، من�ابع آب، 
چ�شمه س�ارها، انه�ار طبیع���ی و پارک ه��ای مل�ی، تاسیسات 
کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراض��ی 
یا  دولت  ب�ه  متعل�ق  ام�الک  و  اراض��ی  سایر  و  بایر  و  موات 
شرکت ه��ای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین 
باقیه که  اث�الث  و  امالک و موقوفات و محبوس�ات  و  اراض��ی 
برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیق��ی یا 
حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفیک�ردن خود یا دیگری 
مبادرت کن��د یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا 
مراجع ذیصالح دیگر مب�ادرت ب�ه عملیات��ی کن��د که موجب 
تخریب محیط زیست و منابع طبیع��ی شود، یا اقدام به هرگونه 
تجاوز و تصرف عدوان��ی یا ایجاد مزاحم�ت یا ممانعت از حق در 
موارد مذکور کن��د به مجازات ی��ک ماه تا یکسال حبس محکوم 
می شود«. همچنین در این قانون آمده است که در چنین مواردی، 
با اثبات تصرف دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی 
یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حالت سابق کند. 

البته باید به خاطر داشته باشید که اماره تصرف بسیار مهم است.
 ام��اره یعن��ی هر چیزی که جنبه کاشفی��ت و حکایت از چیز 
دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که درظاهر حکایت از مالکیت 
در شی مورد تصرف دارد. بنابراین در تصرف عدوانی مراجع قضایی 

و حقوقدانان توجه بیشتری به اماره تصرف دارند.

  چند توصیه  
پیشنه��اد این حقوقدان برای جلوگی��ری از تصرف عدوانی این 
است که جامعه حقوقی به اماره تصرف بها دهد و نباید تصور کند 
که همیشه همه چیز قانونی است و افراد همه معامالت خود را به 

صورت قانونمند انجام می دهند.
 اما جامعه غیر حقوقی نیز باید توجه داشته باشند که بر اساس 
قانون به محض اینکه تصرفی صورت گرفت، ظرف کمتر از یک ماه 

به مرجع صالح قضایی مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند.
 همچنین باید در نظ��ر داشت که بسیاری از تصرفات به دلیل 
ناآگاه��ی و بی اطالعی متصرفان از حدود ملک است. بنابراین باید 
افراد با هماهنگ��ی اداره ثبت در اسرع وقت نسبت به ثبت ملک و 
تعیین حدود آن اقدام کنند تا دیگران مطلع شوند که صاحب ملک 

کیست و از تصرفات جلوگیری شود. 

بسته حقوقی برای کسانی که ملکشان به ناحق تصاحب شده است؛

تدابیر قانونی برای مبارزه با تصرف عدوانی
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گروه قضایی: سوس�ن نوری - مدیرکل ثبت 
اسناد و امالک چهارمحال وبختیاری راه اندازی 
سامانه ثبت آنی )الکترونیک( معامالت در دفاتر 
اس�ناد رس�می را، راه حل عمده مشکالت این 

حوزه ارزیابی کرد.

محمدحسن بهادر در گفت وگو با »حمایت« گفت: 
راه ان��دازی این سامانه، یک اق��دام ملی و فراسازمانی 

محسوب می شود.
وی نظارت کیف��ی و کمی بر عملکرد بخش های 
مرتبط و ممانعت از جعل اسناد و انسداد گلوگاه های 
تخلفات حوزه سردفتری را از جمله اهداف اجرای این 
طرح بزرگ خواند و پیاده سازی این سامانه را در قرن 

حاضر یک ضرورت عنوان کرد.
وی اف��زود: پاس��خ استعالم��ات و ارسال خالصه 
معامالت به صورت الکترونی��ک رابطه مستقیمی با 
ایج��اد رفاه برای مردم و سازمان ثبت اسناد و امالک 
دارد. همچنین از بروز بسیاری از معضالت موجود و به 
ویژه جعل و تضییع حقوق مردم جلوگیری می شود. 
البته باید گفت که با اجرای این طرح، هزینه های زیاد 
تحمیلی ناشی از شارژ و پشتیبانی شرکت های مرتبط 
در حوزه دفاتر برای وصول پاسخ استعالمات هم حذف 
شده است. بهادر ب��ا بیان اینکه تا به حال تعدادی از 
سران دفاتر به دلیل سوءاستفاده کالهبرداران متحمل 
رفت وآمد به دادسراها و مراجع قضایی شده اند، اظهار 
کرد: این اقدام کمک بزرگی به دولت، شفاف سازی در 
زمینه پیشروی فعالیت ها و در نهایت تحقق حماسه 
اقتصادی خواهد کرد. اکنون با چنین امکاناتی در یک 
روز تعطیل و ب��دون استفاده از فرمت های یک سند 
وقف یا وصیت نام��ه عادی در شهر یا روستا، می توان 
اسناد را ب��رای مردم تنظیم کرد، بنابراین سردفتران 
باید به تاثیر عمیق راه اندازی سامانه ثبت آنی معامالت 

و کامل اجرایی شدن سایر فازهای آن بیندیشند.  

 تش�کیل کارگروه حرفه ای برای س�امانه 
ثبت آنی

وی ب��ا یادآوری اینکه بر اس��اس تکلیف مقرر در 
قان��ون برنامه پنجم توسعه کش��ور، سامانه ثبت آنی 
معامالت پ��س از حداقل سه سال تالش شبانه روزی 
ب��ه مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: با برگزاری 
جلسه های متعدد، تشکی��ل کارگروه های تخصصی 
توسط دفتر توسعه فن آوری اطالعات و معاونت اسناد 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بیش از یک ماه 

تنظی��م سند آزمایشی از س��وی دفاتر اسناد رسمی 
سرانجام این ط��رح اجرایی و بالفاصله با صدور ابالغ 
یک کارگروه حرف��ه ای در استان بیش از 10 جلسه 
کاری تشکیل که با استقبال سران دفاتر اسناد رسمی 

روبرو شد. 
به��ادر ادام��ه داد: در دو روز اول اجرای��ی ش��دن 
این سامان��ه حدود 700 سند در دفاتر ثبت شد. این 
مقام مسئول درب��اره مشکالت این سامانه در ابتدای 
راه ان��دازی هم اظهار کرد: بدیه��ی است این سامانه 
عظی��م با هزاران کاربر در سراس��ر کشور در روزهای 
ابتدایی اجرایی ش��دن آن دارای مشکل باشد اما در 
این استان، با تشکی��ل و برگزاری کارگروه به صورت 
منظ��م، سرکش��ی کارشناسان فنی ب��ه دفاتر اسناد 
رسم��ی و راه اندازی یک خط تلفن ثابت در اداره کل 
برای پاسخگویی و همکاری سران دفاتر هیچ مشکل 

قابل طرحی در استان نداشتیم. 
وی آمار به ثبت رسیده در سامانه ثبت آنی از زمان 
راه اندازی تاکنون را 23 هزار و 335 فقره سند توسط 
69 دفتر اسناد رسمی عنوان و تصریح کرد: بیشترین 
آمار به ثبت رسی��ده مربوط به انواع وکالت با 8 هزار 
و 505 سند بوده است. همچنین در این مدت بیش 
از 250 مورد خدمات ثبتی در این سامانه ثبت شده 

است. 

 2 دفترخانه، پشتیبان امضای الکترونیک
به��ادر در بخش دیگ��ری از سخنانش به بررسی 
اجرای طرح امضای الکترونیک در این استان پرداخت 

و اف��زود: صدور گواهی امض��ای الکترونیک از هشتم 
تیرماه امسال در سراسر کشور آغاز شد و از این تاریخ 
به بع��د امکان ارسال خالصه معامل��ه الکترونیک به 
اداره ثبت اسناد و امالک و تنظیم سند بدون داشتن 
گواه��ی امضا الکترونیک وجود ن��دارد. همچنین دو 
دفترخانه اسناد رسمی به عنوان پشتیبان امور مربوط 

به امضای الکترونیک در استان فعال هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال وبختیاری 
تصریح کرد: در حوزه فناوری و اطالعات، این استان 
جزو استان های پیشتاز است به طوری که جزو اولین 
استان های اجراکننده سامانه هایی همچون ثبت وقایع 
ازدواج و طالق، جامع مدیریت کشوری امالک، اجرای 
اسن��اد رسمی و ... ب��وده است و ح��دود 90 درصد 
فرآینده��ای این اداره ک��ل و اداره های ثبت تابعه به 

صورت الکترونیک انجام می شود.

 به روز رسانی کامل دفاتر امالک
به��ادر همچنی��ن درباره فعالیت ه��ای این نهاد 
در زمینه بانک جامع ام��الک و کاداستر در استان 
چهارمحال وبختی��اری خاطرنش��ان ک��رد:  در این 
استان نقشه برداری زمین��ی تمام شهرها با دقت 5 
سانتی متر انجام و تاکنون 230 هزار قطعه در بانک 
ثبت شده است. همچنین داده آمایی و به روز رسانی 
دفات��ر امالک به طور کامل اجرایی و داده آمایی 86 
 درص��د پرونده های جاری نیز به پایان رسیده است. 
150 هکت��ار از بستر حری��م رودخانه های استان و 
حدود 400 هزار هکتار از اراضی ملی نیز وارد بانک 

اطالعات جامع امالک شده و کاداستر روستایی نیز 
ب��ا همکاری بنیاد مسکن انق��الب اسالمی در حال 

انجام است.  
وی تصریح کرد: البته ط��رح کاداستر به عنوان 
ی��ک طرح توسع��ه زیرساخت های کش��ور نیازمند 
توج��ه ویژه مسئ��والن و ردیف ه��ای بودجه است 
ت��ا زودتر ب��ه سرانجام برسد. مدیرک��ل ثبت اسناد 
و ام��الک چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا اش��اره به 
اینکه تاکن��ون 22 هزار متقاض��ی از طریق فضای 
مج��ازی در سامانه قانون تعیی��ن تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسم��ی ثبت نام کرده اند، 
نی��ز اظهار کرد: برای تحقق اه��داف قانون مذکور، 
 ای��ن نهاد از تعداد تقاض��ای دریافت شده نسبت به 
ص��دور رای برای ه��زار و 735 پرونده اقدام کرده و 
پس از طی مراحل قانونی و آگهی آماده صدور سند 

مالکیت است.  

  صدور 1200 برگ سند مسکن مهر
به��ادر همچنین درباره تع��داد سند صادر شده 
برای مسکن مهر در این استان گفت: تاکنون بیش 
از یک هزار و 200 ب��رگ سند مالکیت کاداستری 
صادر شده است. تعداد واحدهای درخواست صدور 
سن��د مالکیت 2 هزار و 70 م��ورد است که از این 
تعداد 650 فقره منجر به سند مالکیت شده و مابقی 
دارای صورت مجلس تفکیکی است که بنا به دالیلی 
از جمله پیگیری نک��ردن شرکت های تعاونی برای 
تهیه نقشه طبقاتی، اخذ نکردن پایان کار طبقاتی از 
سوی شرکت های تعاونی و انبوه ساز، تنظیم نکردن 
سن��د اجاره به نام متقاضی��ان مسکن مهر در دفاتر 
اسناد رسم��ی از سوی اداره ک��ل راه وشهرسازی و 
ارس��ال خالصه آن برای ثب��ت در سیستم و صدور 
سن��د مالکیت اعیانی، پرداخ��ت نکردن هزینه های 
سن��د مالکی��ت، ناهماهنگی مدی��ران شرکت های 
تعاون��ی با اعضای آن ها در م��ورد مشکالت مالی و 
سایر مشکالت دیگر منجر به پیگیری نشدن صدور 
سند و ایج��اد تغییرات در عرص��ه سند مالکیت و 

همچنین اصالح نشدن به موقع آن شده است.
 وی اف��زود: ایجاد کارگروه های مختلف متشکل 
از معاون��ت عمران��ی استان��داری، راه وشهرسازی و 
شهرداری در این نهاد و به کارگیری نقشه بردار ثابت 
در رابطه با صدور این گونه اسناد ،از جمله اقدام های 
این نهاد برای به حداقل رسانی مشکالت موجود در 

زمینه صدور سند برای مسکن مهر بوده است.

»عمل به تکالیف دینی، زمینه ساز 
سالمت و سعادت انسان است«

   ع��الء الدی��ن کریم��ی، مدی��ر کل 
زندان های استان زنجان در جلسه ستاد 
صیانت، شورای امر به معروف و نهی از 
منکر زندان های تابعه با بیان این مطلب و با اشاره به عوامل 
 انحراف انسان ها و ارتکاب به جرم اظهار کرد که سهل انگاری و 
 بی تفاوتی در انجام دستورهای دینی برخی از همنوعان را 
 منح��رف می س��ازد و آن��ان را در وادی ج��رم و مجازات

 گرفتار می کند.
وی همچنی��ن با تأکید ب��ر تبلیغات اثر گ��ذار در اجرای 
شیوه ه��ای امر به مع��روف و نهی از منکر تصریح کرد که 
خادم��ان زندان ها باید سعی کنند با بازسازگاری روحی و 
روان��ی زندانیان آثار مخرب جرم زای��ی را از روحیه آن ها 
زدوده و ان��وار الهام بخش دین و دیان��ت را در آن ها احیا 

کنند.

»امام حسین )ع( چراغی فروزان 
برای بشریت است«

رمضان امیری، مدی��ر کل زندان های 
است��ان اصفه��ان در جم��ع روسای 
زندان ه��ای  و  ست��ادی  اداره ه��ای 
تابع��ه استان اصفه��ان با اشاره به مجاهدت ه��ا و از خود 
گذشتگی های امام حسین )ع( اظهار کرد که بررسی ریشه 
زندگی ائمه اطه��ار )ع( بهترین مسیر زندگی را برای هر 

فردی رقم خواهد زد. 
وی همچنین با اش��اره به برگزاری مراسم های عزاداری 
در زندان ها خاطرنشان ک��رد که بسیاری از زندانیان به 
دلی��ل گرفتاری و محبوس ش��دن در زندان ها از حضور 
درهیات های عزاداری محروم شده اند که این زمینه باید 
ب��رای آنان مهیا شود تا بازگش��ت مجددی را برای آنان 

رقم بزند.

»باید در مسیر رشد و تعالی اصالح 
و تربیت گام برداریم«

اسداهلل گرجی زاده، مدیرکل زندان های 
کردستان در سومی��ن جلسه شورای 
اداری زندان های این استان خاطرنشان 
کرد که هدف و رسالت امام حسین )ع( ترویج فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر بود که باید ما نامی از این سیره 
ب��ی نظیر در اص��الح جامعه داشته باشی��م و در راستای 
دستوره��ای خدای متعال مبنی بر انجام امر به معروف و 

نهی از منکر گام برداریم. 
 وی ب��ا اشاره به کسب رتبه برتر زندان های کردستان در 
زمین��ه اقامه نماز و ترویج و اشاعه شعائر دینی و اسالمی 
تصری��ح کرد که ای��ن مهم با توجه ب��ه اعتقادهای راسخ 

همکاران به دست آمده است.

مدیر کل امنیت ستاد کل نیروهای مسلح 
مطرح کرد؛

نقش مهم یگان حفاظت سازمان 
زندان ها در امنیت شهری

مدی��ر کل امنیت ست��اد کل نیروه��ای مسلح گفت: 
ماموریت یگان حفاظت سازمان زندان ها نقش مهمی در 

امنیت شهری دارد.  
س��ردار عب��داهلل احم��دی، در مراسم پای��ان دوره 
199 آموزشی سرب��ازان وظیفه پادگان شهید کچویی 
سازم��ان زندان ه��ا در استان البرز با بی��ان این مطلب 
اف��زود: یگ��ان حفاظ��ت سازم��ان زندان ها ب��ا توجه 
ب��ه اب��واب جمع��ی و ماموریت ه��ای محول��ه، نسبت 
ب��ه سایر یگان ه��ای حفاظ��ت در سای��ر دستگاه های 
اجرای��ی از اهمی��ت بیشتری برخ��وردار است. رییس 
دفت��ر یگان ه��ای حفاظ��ت در دستگاه ه��ای دولت��ی 
ست��اد کل نیروه��ای مسلح یگان ه��م در این مراسم 
گف��ت: یگان حفاظ��ت سازمان زندان ه��ا از مهم ترین 
 یگان ه��ای حفاظت در بی��ن دستگاه ها است. سرهنگ 
علی رض��ا زارع با بی��ان این مطلب اف��زود: اقدام های 
انج��ام شده در استقرار امنیت پایدار در اولویت تمامی 
برنامه هاست که یگان حفاظت سازمان زندان ها موفق 
ش��ده است با اقتدار و بر پایه نظم و انضباط و پایبندی 
ب��ه اصول نظام مق��دس جمهوری اسالم��ی و در پناه 
پرچ��م والیت به خوبی از عه��ده این مسئولیت خطیر 

موفق باشد.

رییس کل دادگستری بوشهر:

باید با کسب رضایت شکات از 
زندانیان جرایم غیر عمد کاسته شود

ریی��س کل دادگستری بوشهر گفت: باید تالش شود 
ک��ه در کمترین زمان ممکن کار ارباب رجوع و مراجعان 
ستاد دیه انجام گیرد. حیدر بحرانی که در مراسم افتتاح 
ش��ورای حل اخت��الف مستقل ستاد دی��ه استان سخن 
می گفت، افزود: یکی از وظایف اصلی شورا صلح و سازش 
اس��ت، بنابراین باید تالش شود که با صلح و سازش بین 
شک��ات و گذشت رضایت آن��ان و حل اختالف بین آنان 
از تعداد زندانیان جرایم غی��ر عمد در زندان های بوشهر 
کاسته شود. سید اسماعیل موسوی حقیقی، مدیر عامل 
ست��اد دیه استان بوشهر هم در این مراسم گفت: شورای 
ح��ل اختالف مستقر در ستاد دیه ک��ه شاهد افتتاح آن 
هستی��م به منظ��ور آزادی بیشتر مددجوی��ان و کاهش 

جمعیت کیفری زندان ها تشکیل شده است .

روی خط خبر مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال وبختیاری در گفت وگو با »حمایت« :گزیده ها

سامانه ثبت آنی معامالت، انسداد گلوگاه  تخلف است

محمدرض��ا مروارید، استاندار ایالم ب��ا اهدای لوح 
سپاس��ی از تالش مجموعه زندان ه��ای این استان به 
ویژه مدیر ک��ل زندان های است��ان در راستای ترویج 
 فرهن��گ نم��از تقدیر ک��رد. در بخش��ی از متن این 
تقدیر نامه آم��ده است: گرچه اعمالی که برای کسب 

رضایت حضرت احدیت باشد، هیچ چیز جز رضای حق 
تعالی پ��اداش جسم و روح بندگان مخلص او نیست؛ 
لکن از تالش و زحمات خالصانه شما در راستای ترویج 
فرهنگ نماز و اقامه فریضه مقدس نماز جماعت در آن 

دستگاه اجرایی تقدیر و تشکر می شود.

مدیر زندان مرکزی اصفه��ان از برگزاری 17 رشته 
 فن��ی و حرفه ای در این زندان مرکزی با حضور بیش از

 280 زندان��ی خبر داد.علی امینی، مدیر زندان مرکزی 
اصفهان با اعالم ای��ن خبر گفت: 284 مددجوی زندان 
اصفه��ان ک��ه در کالس ه��ای فراگی��ری مهارت های 

فنی وحرفه ای در بیش از 17 رشته شرکت کرده بودند 
برای دریافت گواهینامه پای��ان دوره در آزمون سازمان 
فنی وحرف��ه ای حضور یافتند که در صورت کسب نمره 
قبولی و صدور گواهی نامه می توانند پس از آزادی نیز از 

تسهیالت این گواهینامه استفاده کنند.

شنبه
25 آبان 1392 

 شماره 2938

برگزاری آزمون فنی وحرفه ای در زندان مرکزی اصفهان تقدیر استاندار از ترویج اقامه نماز در زندان های ایالم14

100172 پرونده زندانی جرایم غیر عمد توسط ستاد دیه اصفهان با حضور مدیر عامل و کارشناسان 
این ستاد رسیدگی شد.مجید احسانی، مدیرعامل ستاد دیه اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
برای آزاد س�ازی زندانیان جرایم غیر عمد از زندان ها جلسه رسیدگی به پرونده این گروه از 
مددجویان برگزار شد که در نهایت پس از اخذ استعالم های مورد نیاز، مبالغ بدهی تهیه و قرار 

شد که تا اوایل این هفته، این زندانیان آزاد و به آغوش خانواده بازگردند. 

زندانی واجد شرایط در ماهشهر به مرخصی ماه محرم اعزام شدند. احمد خوش 
اندام، رییس اداره زندان ماهش�هر با بیان اینکه این زندانیان با هدف برخورداری از 
معنویت ماه محرم در کنار خانواده و جامعه به این مرخصی ها اعزام شده اند، گفت: 
ای�ن مرخصی 10 روزه به زندانیانی اعطا ش�ده اس�ت که در فعالیت های آموزش�ی، 

مهارتی و عقیدتی زندان حضور و مشارکت فعاالنه ای داشته اند.


