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بازدیدرییسکلدادگستریاستانتهران
از دادسرای عمومی و انقالب شهریار

رییس کل دادگستری استان
تهران ضمن بازدید از دادسرای
عمومی و انقالب شهرســتان
شهریار به استماع دغدغهها و
مشکالت کارکنان قضایی و
اداری پرداخت و دستورات الزم
را صادر کرد.
محمدجوادحشمتیبهصورتازپیشاعالم نشدهازدادسرایعمومی
و انقالب شهرستان شهریار بازدید کرد .رییس کل دادگستری استان
تهران در جریان بازدید از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان
شهریار طی نشستی با کارکنان قضایی و اداری به بررسی مشکالت
و مسائل آنان پرداخت .حشمتی ضمن استماع دغدغهها و مشکالت
کارکنان قضایی و اداری دستورات الزم را صادر کرد.

سازش ،اولویت نخست
در رسیدگی به پروندهها است
رییس کل دادگستری استان
کرمــان ،ســازش را اولویت
نخســت در رســیدگی بــه
پرونده های دعاوی دانست و
گفت :در ســال گذشته بالغ بر
 50هــزار پرونــده توســط
شوراهای حل اختالف استان
کرمان با صلح و سازش مختومه شده است.
یداهلل موحد در نشست ستاد صبر استان کرمان با موضوع ابالغ صلح
یاران ستاد صبر شهرســتان کرمان افزود :در سال گذشته قریب به
 735هزار پرونده در مراحل مختلف دســتگاه قضایی استان مورد
رسیدگی قرار گرفته است و این امر نشان از رشد نامالیمات اجتماعی
و مسائل فرهنگی دارد.
وی بر توسعه فعالیت های فرهنگی به منظور کاهش جرایم و آسیب
های اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد :با حل مســائل فرهنگی سایر
مشکالت جامعه در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...نیز
رفع می شود و بر همین اساس تاکید می شود که فرهنگ جامعه هر
چه بیشتر به سمت صبر ،صلح و سازش هدایت شود.
نماینده عالی قوهقضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که
دعوا و اختالف برای هر جامعه انسانی به عنوان یک آسیب شناخته
می شود و تار و پود مناسبات اجتماعی را تهدید می کند ،تاکید کرد:
اقدام اصلی و بنیادین در مســیر رفع اختالفات ،حل و فصل آنها از
طریق سازش است و پس از آن نوبت به دادرسی رسمی و قضاوت
حکومت می رسد و باید توجه داشــت که قبل از حاکم شدن نظام
رسمی رسیدگی به دعاوی در کشور ما ،دعاوی و اختالفات از طریق
ریش سفیدان و علمای شهر به عنوان مرجع حل و فصل می شد.
موحد ضمن تاکید بر این مطلب که تعمیق و توسعه عدالت نیاز الزامی
به جلب مشارکت عمومی دارد ،تاکید کرد :گام های بلندی به منظور
استفاده از ظرفیت های مردمی در توسعه صلح و سازش برداشته شده
است و نمونه آن در تشکیل و فعالیت شوراهای حل اختالف با حضور
معتمدان و متنفذین در بین مردم ،قابل مشاهده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در نقاطی که
فرهنگ سنتی بیشــتر حکم فرماست ،میزان صلح و سازش بیشتر
است ،تاکید کرد :بنا به اقتضائات محلی و فرهنگ حاکم بر مناطق،
میزان صلح و سازش در نقاط مختلف استان با هم متفاوت است.
موحد یادآور شد :قوهقضاییه در ذیل سند تحول قضایی دستورالعمل
نحوه مشــارکت مردم و نهادهای مردمی با قوهقضاییه را تعریف
کرده است ،که در آن شــیوه ها و نحوه مشارکت مردم در امورات
قضایی کشور تعریف شــده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در حال تالش برای اجرای
این دستورالعمل هستند و در این راستا قریب  5هزار نفر به عنوان
مصلحین و حکمین قرآنی آموزش دیده اند و در ســطح اســتان
مشغول به فعالیت هستند.
وی به انعقاد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در جنوب و شرق استان
کرمان اشاره و بیان کرد :در قالب این میثاق نامه در پرونده های مهمه
از ظرفیت های متنفذین ،معتمدان و ریش سفیدان برای حل دعاوی
و اختالفات استفاده می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که ما باید
فرهنگ صلح و سازش را در جامعه تقویت کرده و نهادینه کنیم ،تاکید
کرد :باید به نحوی اقدام شود که افراد به محض مواجهه با اختالفات
به سمت دادگاه نروند و با استفاده از ساز و کارهای قانونی نسبت به
حل اختالف از طریق سازش اقدام نمایند.

محکومیت ارزی شرکت بازرگانی
دولتی ایران در چند پرونده
رییــس ســازمان تعزیرات
حکومتی استان تهران گفت:
شرکتمادرتخصصیبازرگانی
دولتی ایران با شــکایت بانک
کشاورزی به استرداد عین ارز
به مبلغ  ۴۶هزار و ۱۲۱یورو و در
پروندههــای دیگــری نیز به
میزان هشت میلیون و  ۱۳۱هزار و  ۲۰۴روپیه ۳۴۰ ،هزار یورو و ۱۰
هزار و  ۵۴۰یورو محکوم شد.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو ایرنا درباره مهمترین احکام صادره
ارزی در شــعب تعزیرات حکومتی افزود :محکومیت شرکت مادر
تخصصی بازرگانی دولتی ایران قطعی است .وی ادامه داد :همچنین
شرکت صنعتی بهشید با شــکایت بانک کارآفرین به استرداد عین
ارز بــه مبلغ  ۱۴میلیون و  ۱۱۸هزار یوآن و یک ســال تعلیق کارت
بازرگانی و همچنین در پرونده دیگری نیز این شــرکت با شکایت
بانک کارآفرین به اســترداد عین ارز به مبلغ  ۲۹میلیون و  ۹۵۲هزار
یوآن محکوم شده است.
اسفنانی اظهارکرد :شرکت آسیا کنترل پاسارگاد نیز با شکایت بانک
سامان به اســترداد عین ارز به مبلغ  ۳۵هزار و  ۴۲۴یورو و یک سال
تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
گفتنی استبراساس ماده  ۱۰قانون تعزیرات حکومتی ،عدم اجرای
تعهدات واردکنندگان در قبــال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت درمورد واردات
که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کاال و یا
خروج ارز از کشور شود.
براســاس این ماده قانونی ،عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در
قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ،جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با
نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم
انجام تعهدات ،تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تایک سال و در
صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده
عالوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ ســوء استفاده
است .همچنین براســاس تبصره ماده  ،۱۰در صورتی که کاالی
وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب
آن مسترد میشود.
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رییس دیوان عالی کشور در بازدید از مجتمعهای  ۱۲و  ۱۳شورای حل اختالف تهران:

شوراهای حل اختالف بدون تشریفات
در جهت اقناع مردم گام برمیدارند

رییس دیوان عالی کشور ،گفت :شوراهای حل اختالف
تابع تشــریفات و قانون آیین دادرسی نیستند و بدون
اینکه تشریفات داشته باشند که موجب اطاله دادرسی
شــود با ســرعت و دقت در جهت اقناع مــردم گام
برمیدارند.

حجتاالسالموالمسلمین مرتضوی مقدم در بازدید از مجتمعهای
 ۱۲و  ۱۳شورای حل اختالف تهران که با هدف تسریع در رسیدگی
به پروندهها و همچنین دیدار با مراجعهکنندگان صورت گرفت ،با
بیان اینکه شوراهای حل اختالف دارای سه مزیت مهم هستند،
گفت :مزیت اول این شوراها این است که تابع تشریفات و قانون
آیین دادرسی نیستند ،اما دادگاهها درگیر این آییندادرسی هستند.
شوراها بدون اینکه تشریفات داشته باشند که موجب اطاله دادرسی
شود با سرعت و دقت در جهت اقناع مردم گام برمیدارند.
رییس دیوان عالی کشــور اضافه کرد :امتیاز دومی که شوراهای
حل اختالف دارند این اســت که آنها یک نهاد قضایی و مردمی
هستند؛ قضایی ،از این جهت که آنها اقدام به حل و فصل میکنند
و مردمی ،از این بابت که از جنس خود مردم هستند.
مرتضوی مقدم عنوان کرد :مزیت سوم این شوراها این است که
صلح را برای مردم به ارمغان میآورند ،صلح مورد رضایت خداست
و وقتی طرفین صلح میکنند اتفاقات مثبتی را شــاهد هستیم و
شوراهای حل اختالف کار را بر مصالح و سازش قرار دهند.
در ادامه این بازدید حجتاالسالموالمسلمین صادقی رییس مرکز
توسعه حل اختالف کشــور با بیان اینکه باید از تجارب ارزشمند
و نکات دقیق دیوان عالی کشــور بهره بــرد ،گفت :همانطور که
رییس دیوان عالی کشور تأکید کرد شوراهای حل اختالف مبنای
قضایی مردمی دارند و این موضوع در رفع مشــکالت پروندهها و

اقناع مراجعهکنندگان نقش بسزایی دارد .در ادامه این بازدید آقای
بازگیر سرپرست مجتمع شوراهای حل اختالف  ۱۲و  ۱۳تهران،
گفت :در حال حاضر  ۵۳درصد پروندههای این مجتمع به سازش
ختم میشــود و اتقان آرای این مجتمع بیش از میانگین کشوری
اســت .وی بیان کرد :از اول آبان  ۹۸موجودی پروندههای مانده

اجرای احکام این مجتمع  ۱۳هزار و  ۸۰۰پرونده بوده اســت که
باتوجه بــه ورودی  ۳۰تا  ۴۰هزار پرونــده ،در حال حاضر تنها ۲
هزار و  ۵۰۰فقره از اجرای احکام مانده اســت؛ در این مدت شاهد
اقدامات مثبتی از سوی اعضا و کارکنان این مجتمع بودهایم و آمار
این مجتمع همیشه مثبت بوده است.

داد :مورد دیگر ،تغییر اطالعات کاال بوده است؛ به طور
مثال یک جرثقیل به تویوتا تغییر کرده است.

پنجمینجلسهدادگاهرسیدگیبهاتهامات۹۹
متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو
با موضوع قاچاق ســازمان یافته خودرو روز
گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

اگر سمت نداشتید چرا اطالعات سامانه
در اختیار شما بوده است!
یزدانی فر نماینده دادســتان در واکنش به دفاعیات
متهم گفت :عمده دفاعیات متهم در سه محور است؛
دفاعاولایناستکهمیگویندسمتنداشتندودقیقا
ایراد ما این است که اگر سمت نداشتید چرا اطالعات
سامانه در اختیار شما بوده است .یزدانی فر خاطرنشان
کرد :مورد دوم این است که متهم مدعی است که به
اطالعات دسترسی نداشته ،اما فتا سه بار ورود با اسم
صیادی را تایید کرده است .نماینده دادستان عنوان
کرد :نکته دیگر این است که اکثر متهمان این پرونده
صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش میشناسند
و همه نام او را میآورند .وی با اشــاره به بخشــی از
اظهارات متهم صیادی در سازمان بازرسی کل کشور
گفت:متهمصیادیبهسامانهدسترسیکاملداشتهو
همهکارهبودهاستوازقراردادندسترسیهابراینفر
بعدی امتناع میکرده است .متهم صیادی گفت :من
تا  ۱۱دی ماه  ۹۵دسترسی داشتم و پس از آن تحویل
شــرکت راهبر دادم .وی افزود :ما کل دیتا را تحویل
دادیم و هیچ چیزی نمانده که تحویل نداده باشــم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی گفت :با اینکه
کارمند سازمان توسعه بودید ،در سه قرارداد دخالت
داشتید ،چه توضیحی در این خصوص دارید .متهم
صیادی گفت :این موضوع در یک شرایط اضطراری
رقمخورد.مندنبالسودومنفعتمالینبودموقصدم
انجامیککارخیربود.قاضیصلواتیخاطرنشانکرد:
همه کاره قرارداد شما بودید .نقش شما غیر از تامین
نیرو در قراردادها چه بوده است؟ اگر کارمند سازمان
بودید نمیتوانستید در قراردادها نقش داشته باشید.
متهم صیادی گفت :نیروها را سازمان به من معرفی
کرد و ما حقوق را از سازمان گرفتیم و عینا به پرسنل
دادیم .در ادامه وکیل متهم صیادی ضمن قرارگیری
در جایگاه گفت :موضوع جعل و خروج از آرشیو برای

بعد از تاریخ  ۲۲دی ماه  ۹۵اســت؛ این در حالی است
که رابطه موکل من پیش از آن ارتباط خود را با سازمان
قطع کرده بود .وی گفت :از دادگاه و نماینده دادستان
میخواهمکهتوضیحدهندتراکنشهایموردادعاچه
زمانی و با چه مبلغی انجام شده است.
در ادامه یکی دیگر از وکالی متهم صیادی در جایگاه
قرارگرفتوگفت:درکیفرخواستصادرهعلیهموکل
قید شده که مبنای صدور کیفرخواست قرار گرفته که
از جمله آنها اظهارات خود موکل است که موکل به
نحوه و وضعیت خود در روند ارائه اظهارات اشاره کرد.
وکیلمتهمصیادیخاطرنشانکرد:خواهشمازدادگاه
این است که بررسی شود اگر اظهارات موکل درست
است تحقیقات مجدد از موکل صورت گیرد.
وکیل متهم صیادی بیان کرد :اتهام اول موکل اخالل
در نظام اقتصادی این ،اما در تعریف عنصر مادی جرم،
هیچ تعریفی در قانــون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی ارائه نشــده است و صرفا به بیان مصادیق
بسنده شده است .برای من روشن نیست که موکل
من در کدام بخش از این جرم نقش داشته است.
قانون منــع مداخله در معامالت دولتی
مشروطنیست
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه در واکنش به
دفاعیات وکالی متهم صیادی گفت :در قانون منع
مداخله در معامالت دولتی شرط نیست که ضرری به
دولت وارد شود .وی در ادامه تصریح کرد :در خصوص
موضوع جعل ،کل سامانه ثبت سفارش دست متهم
صیادی بوده که شامل پشتیبانی ،طراحی و مدیریت
و صفر تا صد سامانه دست وی بوده است .یزدانی فر
خاطرنشان کرد :جعل در سامانه ثبت سفارش به چهار
صورت بوده است .مورد اول از طریق تغییر تاریخ بوده
است و بخش دیگر به این شــکل بوده که در تاریخ
ممنوعیت ثبت سفارش ایجاد شده است .وی ادامه

هدف مــن جلوگیری از حیــف و میل
بیتالمالبود!
متهمصیادیدرادامهبادستورقاضیصلواتیدرجایگاه
قرار گرفت .رییس دادگاه ضمن تغییر عنوان اتهامی
متهم صیادی از کاالی ممنوع به کاالی مجاز مشروط
ازویخواستتاآخریندفاعیاتخودراشرحدهد.متهم
صیادی با رد دوباره اتهام انتسابی گفت :جعل را قبول
ندارموهمهچیزثبتشدهاست.منهیچگونهدسترسی
بهسامانهنداشتموطراحسامانهنبودم.مننمیتوانستم
اینسامانهرابهتنهاییبنویسم.ویافزود:منباسایرین
هیچ ارتباطی نداشتم و هیچ یک را نمی شناختم و ریالی
رد و بدل نداشــتم که این کذب محض است .متهم
صیادی مدعی شد :من در قسمت فنی و پشتیبانی کار
میکردمواجازهتغییرکوچکتریندیتارانداشتم.هدف
من جلوگیری از حیف و میل بیتالمال بود.
یک عده واردکننــده پیش از واردات از
مردمپولمیگرفتند
در ادامه متهم مجتبی خســروتاج به دستور قاضی
صلواتی در جایگاه قرار گرفت .قاضی صلواتی ضمن
تفهیم اتهام به متهم خســروتاج از وی خواســت تا
دفاعیات خود را شــرح دهد .متهم خسروتاج ضمن
رد اتهام انتســابی گفت :اولین شاکی در این پرونده
من هســتم؛ من در کجای این پرونده در وقوع جرم
معاونت کردم؟ شناســایی مجرم در این پرونده کار
بنده بوده است .وی گفت :یک عده واردکننده که از
مردم پیش از واردات پول میگرفتند ،معلوم است که
وقتی محدودیت برای واردات ایجاد شود ،صدایشان
درمیآید .متهم خســروتاج افزود :شهریور  ۹۵وارد
سازمان شدم و آبان  ۹۷بخاطر قانون منع بکارگیری
بازنشستگان از آن مجموعه خارج شدم .نعمت زاده
به من گفته بود که در آنجا ثبت سفارش مساله دارد و
به همین دلیل با حراست جلسه گذاشتم .وی گفت:
زمانی که متوجه شدم چه خبر است ،تازه فهمیدم چه
بالیی ســر این ممکلت آمده است .متهم خسروتاج
ادامه داد :در ادامه ما قرارداد را با شرکت راهبر بستیم
و در قراردادها به صراحت گفته شده که برای امنیت
شبکه ،سخت افزار ،نرم افزار و پشتیبانی است .وی
گفت :خودرو کاالی ممنوع تلقی نمیشود و پس از
اعالم وزیر نیز ایجاد محدودیت صورت گرفته است.
قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلسه گفت :ادامه
دفاعیات روز یکشنبه استماع خواهد شد.

اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل
کشور با برشمردن تکالیف دستگاههای مسئول در موضوع
آلودگی هوا گفت :در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی
هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر
شرایط کرونا و کاهش محدودیتها نبود ،امروز در بحران
واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار
و مفاد قانون مدیریت بحران ،نیازمند راهبری واحد برای
پیگیری و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.

غالمعباس ترکی در نشســت اجرای قانون «هوای پاک» ،ضمن
تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا
در کالنشهرها به خصوص شهر تهران گفت :انتظار داریم عالوه بر
پیگیری دستگاهها ،رســانهها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف
قانونی دستگاههای اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی ســازمان بازرسی کل کشور
با برشمردن تکالیف دســتگاههای مسئول گفت :در حال حاضر در
خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران
قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیتها نبود ،امروز در
بحران واقعی قرار داشــتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و
مفاد قانون مدیریت بحــران ،نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و
هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
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قضـایی

تجهیزوتوسعهسالنمراقبتالکترونیک
درزندانایالم

 6هزار خودرو از آسمان آمده است؟!

واکنش به دفاعیات متهم
قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم گفت:
آیا بیش از شش هزار خودرو از آسمان آمده است؟
متهم صیادی گفت :من نمیدانم ،بررســی کنند تا
مشخص شــود .من کجای این ماجرا قرار دارم؟
متهم صیادی با رد داشتن تراکنش مالی با متهمان
موجود در پرونده مدعی شد :نامههایی که پس از
 ۱۱دی ماه میآمد خطاب به شــرکت راهبر بوده
اســت و من به کرات به مدیران سازمان مکاتبه
کردم و گفتم که مشــکالت امنیتی زیادی دارد و
باید رسیدگی شــود و به آقای خسروتاج گفتم که
سامانه ثبت سفارش امنیت خوبی نداشت.

HEMAYATONLINE.
IR

روی خط خبر

قاضی صلواتی خطاب به متهم درپنجمین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو :

به گــزارش میزان ،قاضــی صلواتی ضمن اعالم
رســمیت جلســه دادگاه گفت :با توجــه به اینکه
کیفرخواست در چهار جلسه قبل قرائت شده از متهم
ردیف اول خواسته میشود که در جایگاه قرار گیرد.
رییس دادگاه ضمن تفهیم اتهام ،از وی خواست تا
دفاعیات خود را شرح دهد .متهم صیادی ضمن رد
اتهام انتسابی مدعی شد :آن طور که در کیفرخواست
آمده من مدیر اجرایی شرکت فناوران اعتماد راهبر
نبودم و هیچ سمتی نداشتم .وی گفت :در سامانه ثبت
سفارش همه اطالعات از ابتدا تا انتها ثبت میشود.
من  ۱۱دی ماه  ۹۵از ســامانه توسعه منفک شدم و
در آنجا کارشناس برنامهنویس بودم .متهم صیادی
گفت :به دنبال صورتجلسه  ۱۹دی ماه  ،۹۵مقرر شد
کلیه دسترسی دیتاهای سیستم سامانه ثبت سفارش
را تحویل نماینده شرکت راهبر کنم .وی بیان کرد:
من کلیه دیتاها را تحویل شرکت مربوطه دادم و هیچ
سمتی نداشتم.
متهم صیــادی در ادامه دفاعیات خــود افزود :در
موضوع منع مداخلــه قراردادی کــه وجود دارد
قرارداد تامین نیرو بود و سازمان توسعه سامانه را
برای پشتیبانی تحویل گرفت .وی ادامه داد :ورود
خودرو در تاریخ  ۱۲دی ماه  ۹۵نامه اش به سازمان
توســعه آمده ،اما مدیران وقت سامانه را نبستند و
تــا تاریخ  ۲۲همان ماه باز بود و شــرکت فناوران
اعتماد راهبر مسئولیت را بر عهده داشت و پس از
آن دیگر هیچ خودرویی حق واردات نداشت مگر
اینکه نمایندگی رسمی باشد.
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ترکی تصریح کرد :بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از
آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها ،اجرا نشده است.
در این قانون اعتبار الزم نیز پیشبینی شده و در ماده  ۳۳قانون هوای
پاک به طور صریح تعیین شده است .از طرفی بررسیهای سازمان
بازرسی کل کشور نشان میدهد مفاد ماده  ۳۳مذکور و سایر مقررات
در زمینه تامین بودجه و هزینهکرد به درستی و کامل محقق نشده و
ما نیز پیگیریهای الزم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص
شود که آیا منابع ،برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته
و یا تخطی شده است.
وی در ادامه افزود :در این قانون ،سازمان حفاظت محیط زیست دو
تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها ،ناظر بر تکالیف خود دستگاه
است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آییننامههای قانونی
اســت .بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل
کند و در این زمینه اخطار الزم را دادهایم.
ترکی خاطرنشان کرد :در سال  ۹۹و هم در سال جاری بازرسیهای
متعددی را انجام داده ایم و نشستهای تخصصی در این زمینه برگزار
شده است .در همین راستا دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی
معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دســتگاه ،موضوع به
هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعالم شده است.
وی همچنین از وزارت نیرو خواســت ضمن «تجهیز نیروگاههای
مازوتسوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گازهای خروجی»

رییسکلدادگستریاستانایالم ازتجهیزوتوسعهسالنمراقبتالکترونیک
زندانهای این استان خبر داد.
علی دهقانی با اعالم این خبر اظهار کرد :استان ایالم از استان های پیشرو در
استفاده از خدمات الکترونیکی است و در این راستا با ایجاد زیرساخت های
الزمشاهداستفادهبهینهوحداکثریازخدماتالکترونیکیازقبیلابالغاوراق
قضایی،برگزاریجلساتالکترونیکیدادگاهها،مالقاتالکترونیکیزندانیان
و همچنین استفاده از پابندهای الکترونیکی زندانیان تحت قرار هستیم.
رییس حوزه قضایی استان در ادامه افزود :با توجه به وضعیت کرونایی کشور
و لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی واجتماعی ،دستگاه قضایی استان در
تالش است با استفاده از امکانات موجود و ایجاد زیرساختهای الزم زمینه
خدماتغیرحضوریوالکترونیکیرافراهمنماید.دکترعلیدهقانیدرپایان
اظهارداشت:در راستای اجرایدستورالعمل نحوه استفاده از پابند الکترونیکی
زندانیان واجد شرایط  ،سالن مراقبت الکترونیک زندان ایالم ،توسعه و تجهیز
شدهواکنونتعداد 38نفراززندانیانتحتقرارازپابندالکترونیکیاستفادهمی
نمایند که نسبت به سال گذشته 90درصد رشد داشته است.

رفع تصرف بیش از ۲۴هزار متر مربع از
اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم

س کل دادگستری اســتان هرمزگان از رفع تصرف  ۲۴هزار و هشتصد
ریی 
مترمربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم خبر داد.
علی صالحی از رفع تصرف ســه قطعه از اراضی دولتی و ملی به مســاحت
مجموع ًا بیش از ۲۴هزار و هشتصد مترمربع در جزیره قشم خبر داد.
رییسکلدادگستریاستانهرمزگانارزشتقریبیاراضیرفعتصرفشدهرا
بیشاز ۲۴میلیاردریالعنوانکردوافزود:اینرفعتصرفاتپسازطیمراحل
قانونی و انجام استعالمات مورد نیاز از مراجع ذیربط با صدور دستور قضایی
به مرحله اجرا درآمده است .وی خاطرنشان کرد :پروندههایی که در ارتباط با
تصرفات غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی استان
هرمزگان تشکیل و مطرح گردیده با جدیت و به سرعت رسیدگی میشود و
این موضوع در دستورکار دادگستری استان قرار دارد.
صالحی در ادامه با هشــدار به متصرفین اراضی ملــی ،تأکید کرد :هرگونه
زیادهخواهی و دســتاندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصههای طبیعی،
واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفین را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین بیان کرد :مشارکت و هم افزایی همه دستگاهها و اطالعرسانی
مردمیامکانبرخوردسریعوبهموقعبامتصرفانغیرقانونیرافراهممیسازد
وبههمینمنظوردستگاهقضاییاستانهرمزگانبهصورتشبانهروزیآماده
دریافت گزارشات مردمی در این خصوص است.

پیشگیری از آسیبهای مصرف مواد
افیونی نباید پاسکاری شود

رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر نقش پیشگیری از وقوع جرم
در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت :مقابله و پیشگیری از آسیبهای مصرف
مواد افیونی نباید از سازمانی به سازمان دیگر پاسکاری شود و همه خودمان
را مسئول تلقی کنیم .محمدجعفر عبداللهی در نشست شورای پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری استان سمنان اظهار کرد :رسیدگی به موضوع معتادان
متجاهر ،یکی از دســتورکارهای مهم این جلسه است و همه دستگاههای
اجرایی باید به این امر توجه کافی داشته باشند.
رییسکلدادگستریاستانسمنانخاطرنشانکرد:معتادمتجاهرعلیرغم
فراهم بودن زمینههای بهداشتی ،درمانی و اجتماعی برای ترک مواد مخدر،
خالف موازین عرفی ،شرعی ،قانونی و اجتماعی و بهصورت علنی به مصرف
مواد مخدر تظاهر و مبادرت میکند .وی ادامه داد :نازیبا ساختن چهره شهر
توســط معتادان متجاهر بر بسیاری از شهروندان اثر منفی میگذارد و روی
گردشگری و گردشــگران نیز آثار منفی دارد و آنها پس از خروج از استان
اعالم میکنند که آسیبهای فراوانی را در این شهر دیدهاند و این امر هویت
شهر را مخدوش میکند .عبداللهی تأکید کرد :تظاهر به استعمال مواد مخدر
آثار بسیار منفی اجتماعی همراه دارد و پیشگیری از این مقوله بسیار راحتتر،
آسانتر ،کمهزینهتر و مؤثرتر است .وی افزود :یکی از اقدامات جدی برای
اینکه پیشگیری مؤثر واقع شود ،اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است؛
مقابلهوپیشگیریازآسیبهایمصرفموادافیونینبایدازسازمانیبهسازمان
دیگر پاسکاری شود و همه خودمان را مسئول تلقی کنیم و در راستای امر به
معروف و نهی از منکر ورود جدی داشته باشیم .رییس کل دادگستری استان
سمنان گفت :واگذار نکردن موضوعات مربوط به اعتیاد و مواد مخدر ،الزام ًا به
بهزیستی،ناجاودستگاهقضاییمیتواندچهرهنازیبایشهررازیباوایمنکند.
عبداللهی ادامه داد :برخورد با معتادان متجاهر باید از جدیت برخوردار شود؛ چرا
کهباامنیتجامعهتداخلپیدامیکند.معتادانمتجاهردربسیاریازمسائلاز
جمله سرقت اموال مردم از خانهها ،سرقت وسایل داخل خودرو و ایجاد ترس
و خوف ناشی از احساس ناامنی در جامعه بسیار تأثیر دارند و این امر نیازمند
برخورد جدی است .رییسکل دادگستری استان سمنان از رسانهها خواست
تا در راستای اطالعرسانی و تهیه محتوای موردنظر در راستای کاهش امر
اعتیاد ،در کنار سایر دستگاههای اجرایی استان سمنان قدم بردارند و نسخه
جامعی برای برخورد با اعتیاد در این استان تدوین شود .عبداللهی بیان کرد:
سازمانهای مردمنهاد نیز باید به کمک بیایند و همه این امر را بهعنوان یک
مسألهمهماجتماعیتلقیکنیم.

هیچ مقام دولتی حق ندارد
مانع پلمپ چاه های غیرمجاز شود

در راستای «توسعه ،تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک»
اقدام کند به نحوی که حداقل  ۳۰درصد برق ساالنه مورد نیاز کشور
از انرژی تجدیدپذیر باشد.
در نهایت معاون نظارت و بازرســی کل کشور دستگاههای مسئول
را مکلف کرد ظــرف مدت دو هفته توضیحات تکمیلی از چگونگی
اجرای تکالیف قانونی ،چالشها و موانع موجود را تهیه و به صورت
مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی ضمن بیان گزارش عملکرد،
نســبت به طرح دیدگاه ها ،چالشهای اجرای قانون از جمله؛ نبود
راهبر و هماهنگ کننده ،عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف
با واقعیت های جامعه و مسایل اقتصادی آن ،عدم توازن استاندارد
سوخت با استاندارد خودروها ،فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و
عدم احصای درآمدهای ناشی از اجرای قانون و  ...پرداختند.

معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریخوزستانتاکیدکرد:حفرو
استفاد از چاه های غیر مجاز آب جرم است و هیچ یک از مقامات و مدیران دولتی
حق ندارند مانع از اجرای حکم پلمپ چاه غیرمجاز شوند.
حجت االســام والمســلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه ارتقای
راهکارهای و مداخالت انتظامی وضعی در راستای پیشگیری از حفر چاه های
غیرمجاز در حریم رودخانه ها و حاشــیه سدها ،اظهار داشت :استان خوزستان
به رغم برخورداری از منابع آبی فراوان و ســدهای عظیم ،همواره با تنش آبی
روبروست که یکی از علت های آن ،بهره برداری غیرمجاز از آب های زیرزمنی
اســت .وی ادامه داد :افزایش باغ ویالها در برخی شهرستان ها مانند دزفول،
بهبهان ،شوشتر ،ایذه ،باغملکو رامهرمز،حفرچاههای غیرمجاز را بیشتر کرده
استکهخطراتزیستمحیطیمتعددیرادرآیندهبهدنبالدارد.امانتبهبهانی
شعب قضایی تخصصی بهره برداری از منابع آبی در استان در حال راه اندازی
است و این امر موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها خواهد شد .وی همچنین
از برگزاری کارگاه های آموزشی برای قضات این شعب خبر داد و گفت :برخی
مسائل باید مبنایی حل شوند .امانت بهبهانی ادامه داد :همه دستگاه های ذی
ربط با کمک یکدیگر و با استفاده از ظرفیت های قانونی ،باید اقداماتی صورت
دهند تا هزینه حفر و نگهداری چاه های غیرمجاز افزایش یابد .وی تصریح کرد:
از دادستان ها نیز می خواهیم تا ضمن ارائه هشدار به شهروندان در این زمینه ،با
متخلفانومجرماننیزقاطعانهبرخوردکنند.

