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رییس سازمان بازرسی کل کشور:

مشکالت  ۶۴۷واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده
در سال گذشته پیگیری شد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت :در سال  ۹۹مسئوالن و دستاندرکاران
سازمان بازرس�ی کل کش�ور از  ۵۳۶واحد تولیدی در سراسر کشور بازدید به
عمل آوردند.

صدور مجوز برای  ۴۳۹واحد تولیدی در سراسر کشور
درویشیان در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تسهیل اصل
مجوز توس��ط بنگاهها و واحدهای تولیدی ،گفت :با اقدامات صورت گرفته توس��ط سازمان
بازرسی کل کشور در س��ال  ۹۹بالغبر  ۴۳۹واحد تولیدی در سراسر کشور که با مشکل اخذ
مجوز روبرو بودند به مجوز دست یافتند.
وی تصریح کرد :همچنین در سال گذش��ته بالغبر  ۲۴۷گزارش هشداری مرتبط با موضوع
حمایت از تولید ملی و سرمایهگذاری به بخشهای اجرایی ارائه شد و بیش از  ۳۰۰شکایت
نیز از س��وی تولیدکنندگان از بخشهای اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد؛
باید تأکید کنم که فعاالن بخش تولید در صورت داش��تن مش��کالتی با بخشهای اجرایی
میتوانند به دفترهای حمایت از س��رمایهگذاری و تولید س��ازمان بازرسی کل کشور که در
سراسر کشور مستقر است مراجعه کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد :در سال  ۹۹بالغبر  ۵۵هزار واحد تولیدی

اعم از واحدهای صنعتی ،کش��اورزی و معدنی توسط سازمان بازرسی کل کشور در سراسر
کشور تحت رصد و نظارت قرار گرفت؛ از این تعداد واحدهای تولیدی بیش از  ۳۴هزار واحد
فع��ال بوده ،بیش از  ۵هزار واحد نیمه فعال بوده و بی��ش از  ۱۵هزار واحد نیز تعطیل بودند و
حدود  ۱۵۰۰واحد تولیدی نیز مشکالتی را با بانکهای تسهیالت دهنده داشتهاند.
درویش��یان اظهار کرد :مقررشده ظرف یک ماه آینده نس��بت به فعال کردن واحدهایی که
امکان فعالیت دارند اقدام شود و این موضوع در دستورکار جدی سازمان بازرسی و دادستانی
کل کشور قرار دارد.
وی ادامه داد :همچنین باهدف جلوگیری از خروج واحدهای تولیدی تملک ش��ده توس��ط
بانکها از مدار تولید ۸۵۱ ،واحد تولیدی مورد رصد سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و
مشکالت تعدادی از این واحدها مرتفع شد.
رییس س��ازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اش��اره به پیگیری مشکالت واحدهای کالن
تولیدی توسط سازمان بازرسی کل کشور ،گفت :در سال  ۱۰ ،۹۹بنگاه کالن تولیدی در هر
استان یعنی تقریب ًا  ۳۰۰واحد کالن تولیدی در سراسر کشور تحت رصد سازمان بازرسی کل
کش��ور قرار گرفت که با پیگیریهای صورت گرفته متوس��ط ظرفیت این بنگاههای کالن
تولیدی از  ۵۷درصد به  ۷۱درصد افزایش یافت.
درویشیان گفت :همچنین با پیگیریهای صورت گرفته توسط سازمان بازرسی در خصوص
پروژههای نیمهتمام ،بالغبر  ۳۲۸پروژه کالن نیمهتمام در س��ال گذش��ته در دستورکار قرار
گرفت که بهصورت میانگین این پروژهها بالغبر  ۶۴درصد پیشرفت داشتند.
حمایت از  ۴شرکت تولیدکننده واکسن کرونا
وی در ادامه با اش��اره به اقدامات صورت گرفته توس��ط سازمان بازرسی کل کشور در زمینه
حمایت از تولید واکس��ن کرونا ،گفت :سازمان بازرسی مجدانه برای رفع مشکالت تولیدی
و گمرکی و تسهیالتی  ۴ش��رکت تولیدکننده واکسن کرونا ورود پیدا کرد و با پیگیریهای

صورت گرفته در اواخر س��ال گذش��ته تخصیص منابع ارزی به این تولیدکنندگان از ناحیه
س��ازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی صورت گرفت و همچنین در ترخیص کاالهای این
تولیدکنندگان از گمرک نیز تسریع شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به معضل ماندن و فاسدشدن کاالها در گمرک به
س��بب عجز واردکنندگان از رفع تعهدات ارزی خود ،گفت :مقررشده است تا واردکنندگانی
که ناتوان از رفع تعهدات ارزی خود هستند و بدین واسطه کاالهای آنها در گمرک میماند
بتوانند نسبت به ترخیص  ۹۰درصد از کاالهای خود از گمرک اقدام کنند و  ۱۰درصد باقیمانده
را پس از رفع تعهدات ارزی خود ترخیص کنند که با این مقرره مشکالت قابلتوجهی که در
خصوص ماندن و فاسدشدن کاالها در گمرک وجود داشت مرتفع شد.
پیگیری ترک فعلها
درویش��یان در ادامه با اشاره به اهتمام سازمان بازرسی کل کش��ور در دوره جدید نسبت به
مقوله ترک فعلها ،گفت :طبق قانون ارتقا نظام و س�لامت اداری ،فساد هم شامل فعلها
و هم ترک فعلها میشود و یکی از مشکالتی که طی سالیان گذشته در کشور با آن مواجه
بودیم فرصتسوزیها و ظرفیتسوزیهایی بود که بهواسطه اهمال صورت گرفته از سوی
دس��تگاهها رخ داد و همچنین تکالیف و مسئولیتهایی که از ناحیه دستگاهها انجام نگرفت
که از مصادیق عمده آن در حوزه مسکن اس��ت که در این خصوص هم در سازمان بازرسی
کل کشور و هم دادستانی پیگیریهایی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشبرد وظایف بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی کل
کشور ،گفت :حتم ًا سازمان بازرسی بدون کمک و حمایت و همراهی و گزارشهای مردمی
نمیتواند بهطور کامل به مأموریتهای قانونی خود برسد و ما در تشکیالت سازمان بازرسی
ادارهای به نام نظارت همگانی و بازرسان افتخاری داریم و بالغبر  ۵هزار بازرس افتخاری با
سازمان بازرسی همکاری دارند.

اهتمام ویژه عدلیه در رسیدگی به امور زندانیان

بازدی�د از قریب به  ۲هزار خانواده زندانی در ماه مبارک
رمضان
محمدمهدی حاجمحمدی در حاشیه نشس��تی به تشریح عملکرد این
سازمان در بازدید از خانواده زندانیان در طی ماه مبارک رمضان پرداخت
و گفت :قب ً
ال اعالمش��ده بود که عالوه بر حرکت به س��مت اشتغال ۸۰
درصدی زندانی��ان ،توجه ویژه به خانواده آنها که م��ورد تأیید و تاکید
رییس دستگاه قضاست را در دستورکار قراردادیم .البته رفع دغدغه مقام
معظم رهبری که فرموده بودند مبادا خانواده زندانی بیچاره شود انصاف ًا
انگیزه اصلی ما بود که مصممتر این موضوع را دنبال کنیم.

وی بابیان اینکه به مدیران کل و مدیران زندانهای سراسر کشور ابالغ
کردیم که باید حداقل در هفته یکشب از خانه زندانیان سرکشی کنند،
گفت :فقط در ماه مبارک رمضان از قریب به  ۲هزار خانواده زندانی بازدید
به عمل آمد و قریب به  ۳هزار و  ۵۰۰نفر از مدیران ما در زندانها و مدیران
دادگستریها و مدیران اجرایی و دولتی در این بازدیدها حضور و مشارکت
داشتند .رییس سازمان زندانها با اشاره به حضور روسای کل دادگستری
اس��تانها در من��زل  ۱۶۸زندانی طی ماه مبارک رمض��ان ،از همراهی
نها با مدیران زندانها در  ۳۰۵بازدید از خانواده زندانیان خبر داد.
دادستا 
حاجمحمدی بابیان اینکه قریب به  ۷۰درصد از روسای کل دادگستری و
دادستانهای مراکز استانها با مدیران کل زندانها در بازدید از خانواده
زندانیان همراه شدند ،تاکید کرد که این برنامه استمرار خواهد داشت.
وی با اشاره به برخی از طرحهای اجراشده در ماه مبارک رمضان گفت:
دریکی از اس��تانهای ما مدیرکل زندانها در یک طرح سی شب سی
مسئول سی خانه زندانی هر شب یک مسئول استانی را با خود همراه کرد
و از خانه زندانیان سرکش��ی کردند .حاجمحمدی بابیان اینکه مشاهده
وضعیت ناگوار خانواده زندانیان ،هر انسانی را به فکر فرومیبرد و دردمند
میکند و به فکر چارهاندیش��ی میاندازد ،تصریح ک��رد :حتم ًا مدیران
قضایی و مدیران زندانها از اینکه وضعیت خانواده زندانیان را از نزدیک
میبینند در مأموریت خطیر اصالح مجرمین جدیتر و مصممتر میشوند
و تالش میکنند که یک چارهاندیشی جدی کنند که سرپرست خانواده
را به طریقی اصالحکرده و به جامعه برگردانند .رییس سازمان زندانها

گفت :فقط در یک نظام زندانبانی مبتنی بر آموزههای دینی اس��ت که
عالیترین مقام قضایی استان و عالیترین مقام سازمان زندانها فقط از
سر دلسوزی و محبت و دغدغهمندی نسبت به وضعیت خانواده زندانی
و اصالح مجرمین به منزل آنها میروند که هم به ریشههای بزهکاری
پی ببرند و هم در نسخه درمانی دقیقتر عمل کنند و هم از لغزش و آسیبی
که خانوادهها در معرض آن هستند پیگیری کنند.
رس�یدگی به مشکالت زندانیان تهران بزرگ با حضور
دو نفر از دادیاران دیوان عالی کشور
همچنین مدیرکل نظارت بر زندانهای کل کش��ور از استقرار دو نفر از
دادیاران دیوان عالی کشور در زندان تهران بزرگ بهمنظور رسیدگی به
مشکالت زندانیان خبر داد.
مه��دی مهرانگیز با اعالم این خبر ،عنوان کرد :یک هفته پیش از پایان
ماه مبارک رمضان در معیت دادستان کل کشور بازدیدی از زندان تهران
بزرگ به عمل آمد .این بازدید ،در راس��تای تاکیدات رییس قوهقضاییه
بهمنظور ارزیابی وضعیت محکومان مالی انجام شد.
مدیرکل نظارت بر زندانهای کل کشور خاطرنشان کرد :دادستان کل
کشور در جریان این بازدید دس��تور داد تا دو نفر از دادیاران دیوان عالی
کشور ،مش��کالت زندانیان بهویژه محکومان مالی را موردبررسی قرار
دهند؛ به همین منظور از روز گذشته به مدت سه روز در زندان تهران بزرگ
مس��تقر شدیم و بهصورت چهره به چهره مش��کالت و درخواستهای

زندانیان را مورد رسیدگی قرار میدهیم.
وی بابی��ان اینکه گ��زارش کامل��ی در خصوص مش��کالت موجود و
پیش��نهادات بهمنظور حل مشکالت زندانیان تهیهش��ده است ،اظهار
کرد :در خصوص محکومان مالی ،توجه بر احصاء مشکالت آنها و ارائه
راهکارهایی بهمنظور حل این مشکالت بود .محکومان مالی بیشتر در
زمینه رسیدگی به درخواس��ت اعسار خود گالیهمند بودند .مهرانگیز در
ادامه عنوان کرد :از برخی از حوزههای قضایی شهرس��تانهای استان
تهران محکوم و یا متهم ب��ه ندامتگاه تهران بزرگ معرفی میکنند که
الزم است دادیار ناظر زندان از این شهرستانها در زندان مستقر باشند تا
بتوانند بهصورت دائمی به مشکالت زندانیان رسیدگی کنند.
مدیرکل نظارت بر زندانهای کل کشور تصریح کرد :یکی از مشکالت،
فاصله قابلتوجه زندانی با خانواده خود اس��ت؛ ب��رای مثال در مواردی
خانواده زندانی دریکی از شهرستانهای شرقی تهران سکونت دارند و
برای مالقات با زندانی باید فاصله قابلتوجهی را طی کنند .پیشنهاد ما این
است که بازداشتگاههایی موقت در غرب و شرق تهران با ظرفیتهای کم
ایجاد شود .وی گفت :در خصوص اتباع بیگانه نیز پیشنهاد شد تا با کمک
دولتهای مربوطه و وزارت دادگستری متهمانی که امکان انتقال آنها
به کشور متبوعشان فراهم است ،به کشور خود منتقل شوند.
مهرانگیز در پایان با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال برای زندانیان اظهار کرد:
س��ازمان زندانها باید در این زمینه بیشتر نقشآفرینی کند؛ چراکه این
موضوع سبب باز اجتماعی شدن زندانیان خواهد شد.

بازگشت شرکت «گاز لوله» به مدار تولید با پیگیری دستگاه قضا
در راستای تاکیدات رییس دستگاه قضا بر حمایت از تولید روز گذشته رییس کل
دادگس�تری استان تهران از شرکت گاز لوله در ش�هرک صنعتی کاوه که باهمت
اداره تصفیه امور ورشکس�تگی دادگس�تری تهران تولی�د در آن ادامه پیداکرده
است ،بازدید کرد.

محمدجواد حش��متی ضمن بازدید از این شرکت از نزدیک در جریان مسائل این واحد تولیدی
قرار گرفت .رییس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در بخشهای مختلف این واحد
تولیدی ،اعم از خط تولید و آزمایش��گاه ،در جلس��های با مدیران این کارخانه بهمنظور بررسی
مسائل این واحد تولیدی حضور یافت.
یکی از مسئوالن این واحد تولیدی در حاشیه این بازدید عنوان کرد :در حال حاضر شرکت گاز
لوله دارای  ۵۳نیروی کار و شرکت قدر که زیرمجموعه گاز لوله است دارای  ۳۴نیروی کار است.
وی افزود :ش��رکت گاز لوله و قدر مجموع ًا ظرفیت تولید  ۲۴هزار تن در سال را دارند و در حال
حاضر سودده محسوب میشوند.
حشمتی همچنین در نشستی که در محل شرکت تولیدی گاز لوله برگزار شود ،گفت :امروز خیلی
خوشحال هستیم که توفیق نصیب شد تا در خانه کارگر و کارگران حضور پیدا کنیم و در محیط
مقدس تولید و جمع ش��ما عزیزان حاضر باشیم و ببالیم که وضعیت و امکانات و سازوکارهایی
فراهم شد تا این واحد بهروز اول و حتی شاید بهتر از روز اول بازگردد و این جای افتخار دارد.
رییس کل دادگستری استان تهران بابیان اینکه تولید فصل بسیار مهمی در کشور است ،اظهار
کرد :استقالل هر کشور به تولید و اشتغال جوانان بستگی و ارتباط دارد.
حشمتی ،تاکید کرد :از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ما را تحریم و بعد از جنگ تحمیلی

قضـایی

بررسی و تدوین راههای حل مشکالت
سه واحد تولیدی در کرمان

در پی تاکیدات رییس قوه قضاییه و حضور دو دادیار دیوان عالی در زندان تهران بزرگ صورت گرفت

یکی از اقدامات تحولی قوهقضاییه در دوره
گروه
تحول قضایی رس�یدگی به امور زندانیان و
قضــایی
زندان بود که در این راس�تا رییس دستگاه
قضا دستورات و دستورالعملهایی را صادر
کردند .به همین منظور س�ازمان زندانها که متولی رسیدگی
به امور زندانیان و زندان است تاکنون اقدامات مثمر ثمری را
ترتیب داده اس�ت که یکی از این اقدامات بازدید از زندانها
بود که در راس�تای دستور رییس دس�تگاه قضا درباره پایش
زندانی�ان ص�ورت گرف�ت .از س�وی دیگر؛ رییس س�ازمان
زندانه�ا در ماه مبارک رمض�ان از قریب به  ۲ه�زار خانواده
زندانی بازدید کرده است.
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دستاوردهای سفرهای استانی

حجتاالسالموالمسلمین درویشیان در برنامه چاپ اول شبکه خبر به تشریح برنامههای این
سازمان در خصوص حمایت از تولید و اشتغال پرداخت و اظهارکرد :زیرساختها و سامانههای
زیادی در زیرمجموعه سازمان بازرسی کل کشور برای انجام مسئولیتهای نظارتی ناظر بر
انجام تکالیف و مس��ئولیتها از سوی سازمانهای اداری کشور و همچنین حمایت از تولید
و اشتغال ایجادشده و یا در دست اجرا است.
ایجاد سامانهای بهمنظور رصد تکالیف قانونی سازمانهای اداری کشور
وی تصریح کرد :بهزودی سامانهای بهمنظور رصد تکالیف قانونی سازمانهای اداری کشور
ایجاد میشود تا در این س��امانه همه دستگاههای اجرایی مشمول نظارت و بازرسی تمامی
وظایف و مس��ئولیتهای خود را منعکس کنند و مورد رصد سازمان بازرسی کل کشور قرار
گیرد و چنانچه نس��بت به انجام این وظایف و مسئولیتها اهمال صورت گرفته و یا موانعی
وجود دارد موردبررسی و پیگیری قرار گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ایجاد دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایهگذاری
در ساختار تشکیالتی سازمان بازرس��ی کل کشور ،گفت :طی دو سال اخیر اقدامات الزم را
برای تقویت دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایهگذاری در سازمان بازرسی کل کشور انجام
دادیم و این دفتر را به زیرمجموعه رییس س��ازمان منتقل کردهایم؛ البته حمایت س��ازمان
بازرسی کل کش��ور از تولید صرف ًا مربوط به این دفتر نیست و بالغبر  ۲۵درصد از برنامههای
تدوینشده در این سازمان مربوط به حمایت از تولید و سرمایهگذاری است.
درویش��یان با اشاره به ابالغ دستورالعمل نظام مس��ئله محوری توسط سازمان بازرسی کل
کش��ور ،گفت :ما مس��ائل اصلی کش��ور در حوزه اقتصاد و تولید را احصا کردهایم و بر همین
مبنا راهکارهایی را برای رفع موانع چه موانع ناظر بر س��اختارهای ناکارآمد یا مقررات دست
و پاگیر ارائه کردهایم.
وی با ارائه آمارهایی ناظر بر حمایتهای صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور از
مقوله تولید و اشتغال در سال  ،۹۹گفت :سازمان بازرسی کل کشور در سال  ۲۱۰ ،۹۹پرونده
بازرسی پیرامون رفع موانع تولید تش��کیل داد؛ همچنین  ۸۷۱پیشنهاد ناظر بر اصالح امور
س��اختاری و فرایندی در حوزه تولید از ناحیه سازمان ارائه ش��د که از این میان  ۵۸پیشنهاد
مربوط به اصالح رویهها و مقررات مخل تولید بوده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت :در سال  ۹۹مسئوالن و دستاندرکاران سازمان
بازرسی کل کشور از  ۵۳۶واحد تولیدی در سراس��ر کشور بازدید به عمل آوردند و مسائل و
مشکالت این واحدهای تولیدی را مورد پیگیری قراردادند و با پیگیریهای صورت گرفته
از تعطیلی بخش��ی از این واحدهای تولیدی جلوگیری ش��د و برخی دیگ��ر از این واحدها با
افزایش ظرفیت تولیدی مواجه ش��دند؛ همچنین مشکالت و مسائل  ۶۴۷واحد تولیدی نیز
بدون تشکیل پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شد.
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نیز خسارتهای بسیاری را وارد کردند .علت این توطئهها این بود که دست آنها از خیمهای که
به منافع ملی ما زده بودند ،کوتاه شد .وی عنوان کرد :در موضوع تولید واکسن تعداد محدودی
از کشورها هس��تند که توانستند واکسن تولید کنند و کشور ما نیز در این موضوع و عرصه ورود
موفقی داشته است.
رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد :نباید ترسید و عقبنشینی کرد .آنچه باعث ذلت
هر ملتی میشود وابس��تگی هر کشور است .وی در ادامه گفت :اگر کشور بخواهد به اوج برسد
باید خود را خودکفا کند ،بهخصوص در عرصه اقتصاد باید روی پای خود بایس��تیم و بجنگیم تا
در این عرصه پیروز شویم.
حش��متی ،عنوان کرد :برترین عامل توسعه نیروی انسانی اس��ت که در اختیار داریم که باید از
این ظرفیت بهخوبی استفاده کنیم و عزت طلبی میطلبد که روی پای خود بایستیم .وی یادآور
شد :عدهای به اشکال مختلف متوس��ل واردات میشوند و کارهای بیمصرف را وارد میکنند
درحالیکه بهتر از آن در کشور تولید میش��ود .حداقل در بخشی که تولید داخل داریم واردات
نباید داشته باشیم.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران تاکید کرد :درست است که بانکها س��رمایه مردم را
نگهداری میکنند ،اما واقعیت این است که متاسفانه بانکها نسبت به تولید کملطف هستند
و بیتوجهی میکنند که قابلقبول نیس��ت .باید تمامی امکانات و ظرفیتها معطوف به تولید
ش��ود بانکها باید رابطه خود را با تولید تنظیم کنند و یکی از عوامل مهم تنظیم تولید هستند.
وی با تقدیر از فرماندار ساوه گفت :اگر همه ما در خدمت تولید قرار گرفتیم در اقتصاد میتوانیم
خودکفا شویم.
حشمتی یادآور ش��د :یقه تولیدکننده را بیجا و بیمورد نگیریم؛ همه مسائل و مشکالت گردن

تحریمها نیست بلکه باید از ظرفیتهای خود استفاده کنیم تا به سرمنزل مقصود برسیم .حتی
اگر تحریم رفع شود واقع قضیه این است که نیاز به ظرفیت داخل داریم.
رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز که در این بازدید رییس کل
دادگس��تری اس��تان تهران را همراهی میکرد ،عنوان کرد :شرکت گاز لوله نمونه بارز و موفق
استفاده از ظرفیت قانون و اداره تصفیه است.
ترکی خاطرنشان کرد :زمانی که این شرکت اعالم ورشکستگی کرد  ۳۰۰درصد زیان انباشته
داشت و صفر ریال قیمتگذاری ش��ده بود؛ اما به تولید بازگشت و ورشکستگی فرصت تنفس
به این شرکت را داد .وی ادامه داد :ورشکستگی یک قانون حمایتی است که اگر بهدرستی اجرا
شود ،کمککننده است.
رییس اداره امور تصفیه و ورشکس��تگی دادگستری استان تهران بیان کرد :شرکت گاز لوله در
حال حاضر بدهی جاری ازلحاظ بیمه ،کارگری و مالیات ندارد و دارایی شرکت به حدی رسیده
که مطالبات بانکها میتواند بهروز بدهد.
هادی ملکی ،رییس دادگستری شهرس��تان ساوه نیز در جریان این بازدید گفت :تبلور حمایت
دستگاه قضایی از تولید را در شرکت گازلوله میبینیم.
صادقی مدیر اجرایی شرکت گاز لوله ساوه هم گفت :در مقطعی که تقاضای ورشکستگی کرده
بودیم ،کلیه فعالیتهای چهار شرکت ما تعطیلشده بود بهگونهای که بدهیهای شرکت بیش
از  ١٥٠میلیارد تومان بود و اگر همه داراییهای ش��رکت را تجمیع میکردیم  ٨٠میلیارد تومان
منفی بودیم .وی ضمن تش��کر از حمایت و پشتیبانیهای دستگاه قضایی برای راهاندازی این
واحد تولیدی ادامه داد :حمایتهای دستگاه قضایی باعث شده این چهار شرکت سود ده شوند
و بدهیهای خود را تسویه کنند.

مقصد چهاردهمین سفر اس��تانی رییس قوهقضاییه استان کرمان بود .با
توجه به تاکیدات رییس قوهقضاییه بر حمایت از تولید و در راستای اجرای
مصوبات سفرهای استانی رییس دس��تگاه قضا در نشست ستاد استانی
اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان
ضمن بررسی مشکالت سه واحد تولیدی ،راهکارهای حل مشکالت این
واحدها مطرح شد.
در این نشست که به ریاست رییس کل دادگستری استان کرمان مشکالت
نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج در رابطه با امور اراضی جنوب استان
و تأمین اجتماعی موردبررسی و رفع قرار گرفت .در این نشست مقرر شد
ظرف یک ماه آینده یک هیات کارشناسی سه نفره نسبت به کارشناسی
قیمت زمین موردبحث در نیروگاه س��یکل ترکیبی ش��وباد کهنوج اقدام
ک��رده و بر مبنای نظر کارشناس��ی آنها برای رفع مش��کالت این واحد
تولیدی اقدام شود.
در ادامه این نشس��ت مش��کالت اتحادیه صنف فخاران و تولید مصالح
س��اختمانی در حوزه نحوه محاس��به قیمت گاز مصرفی نیز موردبررسی
قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد که این امر ابراز رضایتمندی
نایبرئیس این صنف را به دنبال داشت .در این نشست همچنین مشکالت
بانکی یک واحد تولید مرغ گوشتی نیز بررسی و راهکارهای الزم برای رفع
مشکالت آن اندیشیده شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در جریان این نشست ضمن تاکید
بر این مطلب که درروند حمایت از تولید و اش��تغال؛ خارج از روال قانونی
نمیتوان کاری را انجام داد ،بیان کرد :در حوزه حمایت از تولید به نحوی
اقدام میشود که ضمن حفظ حقوق تولیدکنندگان و اشتغال موجود ،حقوق
دولتی نیز رعایت شود.
یداهلل موحد بر حمایت جدی از واحدهای تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد:
در استان کرمان ظرفیتهای گس��ترده جغرافیایی و اقتصادی بهمنظور
توسعه فعالیت واحدهای تولیدی و نیز حمایت از فعاالن عرصه تولید وجود
دارد و این موارد باید همواره موردتوجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

رفع تصرف  ۱۵۰هکتار از اراضی ملی
استان گیالن در سال جدید

رییس قوهقضاییه در بیس��ت و یکمین سفر استانی خود به استان گیالن
س��فرکرده بود .در راستای تاکیدات رییس دس��تگاه قضا بر حفظ حقوق
بیتالم��ال و اراض��ی ملی و اجرای مصوبات س��فرهای اس��تانی رییس
قوهقضاییه ،رییس دادگستری گیالن روز گذشته از رفع تصرف  ۱۵۰هکتار
از اراضی ملی و مراتع این استان در سال جدید خبر داد.
حجتاالسالموالمسلمین حمزه خلیلی از تشکیل جلسه کمیته صیانت از
انفال دادگس��تری گیالن خبر داد و گفت :در دو ماه ابتدایی امس��ال ۱۵۰
هکتار از اراضی ملی و مراتع جنگلی استان گیالن رفع تصرفشده است.
وی در ادامه افزود :نهادهای متولی ح��ق هیچگونه ارائه خدمات ازجمله
آب ،ب��رق و گاز به مناطق جنگل��ی و منابع طبیعی و ساختوس��ازهای
غیرمجاز را ندارند.
رییس کل دادگستری استان گیالن بابیان اینکه دهیاران نیز حق مجوز
برای ارائه خدماتی مانند آب و برق را ندارند تاکید کرد :دهیاران برای صدور
هرگونه مجوزی باید از اداره منابع طبیعی استعالم بگیرند.

خبر

تثبیت مالکیت  ۶۳درصد از اراضی ملی
تا پایان سال ۹۹

رییس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور گفت :میزان تثبیت مالکیت
اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان سال  ۹۹به  ۶۳درصد رسیده است.
ذبیحاهلل خداییان در برنامه تلویزیونی  18 :30شبکه خبر با موضوع کاداستر
به تصویب قانون جامع حدنگار در سال  ۹۳اشاره کرد و گفت :مطابق این
قانون ،تمامی دس��تگاههای دولتی مکلف هستند که نقشه اراضی خود را
ظرف دو سال در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک قرار دهند و این سازمان
نیز در مدت  ۵سال نسبت به اجرای این طرح اقدام کند.
وی بابیان اینکه در همان مدت دو سال اکثر ادارات به تکلیف قانونی خود
عمل نکردند ،بیان کرد :بر این اس��اس اجرای طرح کاداستر به دلیل عدم
همکاری دس��تگاههای اجرایی و عدم اختصاص بودجهی الزم نتوانست
پیشرفت الزم را داشته باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تصریح کرد :در مدیریت جدید
قوهقضاییه ،موضوع کاداستر در سند تحول قضایی موردتوجه قرار گرفت
و به آن اولویت داده شد و رییس قوهقضاییه مرتب پیگیر این موضوع هستند
که طرح کاداستر بهعنوان یک طرح مهم ملی هرچه سریعتر به اجرا درآید.
خداییان اظهار کرد :در سند تحول قوهقضاییه اولویت اصلی به اجرای طرح
کاداس��تر در اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافت و بر این اس��اس
اقدامات بسیار مثبتی در طی این دو سال صورت گرفت.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد :فقط در سال گذشته بیش از  ۴برابر چهل
سال گذشته سند مالکیت کاداستری اراضی ملی و منابع طبیعی صادر و در
اختیار سازمان جنگلها و مراتع قرارگرفته است.
رییس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور با ارائه آماری از اجرای طرح
کاداستر در دوره تحول ،اظهار کرد :تا پایان سال  ،۹۷برای حدود  ۱۱میلیون
و  ۵۰۰هزار هکتار ،در سال  ۹۸برای حدود  ۸میلیون و  ۹۰۰هزار هکتار و
در سال  ۹۹برای حدود  ۴۷میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سند
کاداستری صادرشده است.
وی در رابط��ه با آمار تثبی��ت مالکیتها اراضی مل��ی و منابع طبیعی نیز
خاطرنش��ان کرد :در س��ال  ۲۳ ،۹۷میلیون هکتار ،در سال  ۹ ،۹۸میلیون
هکتار و در س��ال  ۵۴ ،۹۹میلی��ون هکتار از اراضی مل��ی و منابع طبیعی
تثبیتش��ده اس��ت .خداییان میزان تثبیت مالکیت اراض��ی ملی و منابع
طبیعی تا پایان س��ال  ۹۹را  ۶۳درصد عنوان و اب��راز امیدواری کرد که با
زمانبندی صورت گرفته در سند تحول ،تا پایان سال  ۱۴۰۰تمام اراضی
ملی و منابع طبیعی تثبیت و سنددار شوند .معاون رییس قوهقضاییه یادآور
شد :در برخی از اس��تانها ازجمله یزد تثبیت و سنددار کردن اراضی ملی
و منابع طبیعی به اتمام رس��یده ،در استان مازندران نیز حدود  ۹۸درصد از
اراضی ملی تثبیتشده است و استانها یکی پس از دیگری این طرح را به
اتمام میرساند .وی با اشاره به همکاری خوب سازمان جنگلها با سازمان
ثبت اسناد و امالک کش��ور ،تاکید کرد :اجرای طرح کاداستر از تجاوز به
اراضی ملی و منابع طبیعی پیشگیری میکند .رییس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور گفت :در این دوره از مدیریت قوهقضاییه مبارزه با فساد در
تم��ام بخشها علیالخصوص تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی ،جان
تازهای گرفت و دستگاه قضایی با متجاوزین به این اراضی قاطعانه برخورد
کرده و از اراضی رفع تصرف صورت گرفته است.

