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رییس قوهقضاییه در نشست با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس:

رسیدگی به مصادیق ترک فعل ها آغاز شده است
رییس قوهقضاییه گفــت :امروز قوهقضاییه ،مجلس و
دولت برخی امور را پرهزینه اداره میکنند که باید این
نحوه مدیریت اصالح شود .باید به خاطر برخی تنگناها
طــرز کار خود را اصالح کنیم و مدیریت ما نســبت به
سالهای گذشته متفاوت شود در این حوزهها کمیسیون
اصل نود میتواند ورود کند.

لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی
رییس قوهقضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای
کامل اصول قانون اساسی اظهار کرد :هنوز برای تحقق کامل اصول
قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید
بررسی کنیم که چگونه میتوان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :اگر میخواهیم عقب
ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطع ًا همه آنها
در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت ،زمان
اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد :فرض کنید قوهقضاییه تشخیص
داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد ،اما قوه دیگر موضوعات
دیگری را اولویت دانســت و یا معتقد بود زیرشاخههای یک مسئله
باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک
و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.
قوهقضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجأ همه
مردم باشد
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای از استقالل قوهقضاییه به
خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم
یادکرد و گفت :قوهقضاییه به عنوان یک نهاد مســتقل باید ملجا و

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به
پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد

مأوای همه مردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی
برای تحقق یافتن نیاز به تالش زیادی دارد.
رییس دستگاه قضا یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت
زندانها دانســت و گفت :در طی  ۴ماهی که ریاست دستگاه قضا را
برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شــخص ًا بازدید کردم و
تمام زندانهای سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک
گزارش تا  ۵بار توسط مسئوالن عالی و هیئتهای ویژه قضایی مورد
بازدید قرار گرفته است.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای با بیان این که این کار نه به
خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسالمی
و انســانی انجام گرفته متذکر شــد :روند بررسی و اصالح وضعیت
زندانها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.

تالش برای به روز شدن
سازمان بازرسی کل کشور
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای در ادامه افزود :در دوره
تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان
بازرســی به روز شــده و موثرتر عمل کند و با اولویتبندی مسائل
کشــور تالش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری
و حل و فصل کند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان
بازرســی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد :ما یکســری درآمد داریم
و یکســری هزینه که اگر همین سیر را درســت نظارت کنیم که
درآمدهایمان از کجا و چطور حاصل میشود و چطور و کجا مصرف
میشود بسیاری از گلوگاههای فساد و مشکل بسته میشود.

عدلیه طبقهبندی زندانیان را با جدیت پیگیری میکند
رییس قوهقضاییه طبقهبندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد
که دســتگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری
میکند و گفت :فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که
منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که
مجرم حرفهای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای با اشاره به برخی نقدها
نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام
مجازات جایگزین حبس تصریح کرد :دســتگاه قضا با مجموعهای
مسائل مواجه است که نمیتوان همه را یکسان دید .رییس دستگاه
قضا برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک
تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و
گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفهای چه خسارات
روحی و مادی و معنوی در پی دارد.

با اصالح نظام بانکی بســیاری از مشکالت خود به
خود حل میشود.
رییس قوهقضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز
بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار کرد :منشاء بسیاری
از مشکالت مردم و حوزه تولید و پروندههای قضایی بانکها هستند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :دستگاه قضایی چند
سال است که درگیر اصالح نظام بانکی و طرز کار بانکها است و با
آن که پروندههای زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آنها احکام
سنگینی صادر شده ،اما همچنان این رویه در بانکها ادامه دارد.
رییس دستگاه قضا با بیان این که طرز کار بانکها مشکالت زیادی
ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصالح و تغییر جدی روند فعلی است
متذکر شــد :با اصالح نظام بانکی بسیاری از مشکالت خود به خود
حل میشود.

کمیسیون اصل  ۹۰دستگاه قضا را در کاهش جمعیت
کیفری یاری دهد
حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای از نمایندگان مجلس به
ویژه اعضای کمیســیون اصل  ۹۰خواست که دستگاه قضایی را در
کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصالح وضعیت
زندانها یاری دهند.
رییس قوهقضاییه به مســئله ارتقای نقش نظارتی سازمان بازرسی
کل کشور نیز اشاره کرد و گفت :بازرسی کل کشور به عنوان نهادی
که در اصل  ۱۷۴قانون اساسی پیشبینی شده نیازمند به روزرسانی
در انجام ماموریتهاست.

تشــدید نظارتهای درون سازمانی در دوره تحول
و تعالی
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری
طاقت فرسا دانست و با اشــاره به اولویت تشدید نظارتهای درون
ســازمانی در دوره تحول و تعالی دســتگاه قضا گفت :باید تالش
کنیــم از قاضی خوب حمایــت و قدردانی کنیم و اگر کســی دچار
لغزش شــده و شیطان و شــیطان صفتان او را فریب دادند باید با او
برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجهای ندارد.
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای در عین حال گفت :ما از
قاضی میخواهیم که هم برخورد مناســب داشــته باشد و هم رای
متقن بدهد و هم سریع به پروندهها رسیدگی کند ،اما اگر معذورات او

را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها
به خوبی پیش نمیرود
لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکالت
مردم
رییس قوهقضاییه با اشــاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه
بر لزوم اســتفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکالت مردم تاکید
کرد و گفت :از روسای کل دادگســتریها خواستم که در استانها
کارگروه تشکیل دهند و مشــکالت قضایی مردم را با همفکری و
همکاری نمایندگان مردم حل کننــد و از نمایندگان هم انتظار این
است قوهقضاییه را یاری کنند.
حمایت از تولید باید کاربردیتر باشد
حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای به مســئله حمایت از
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشــاره کرد و گفت :حمایت از
تولید باید کاربردیتر باشــد و طرح مســئله کافی نیست چه بسا به
جای حل مشکل بر مشکالت اضافه کند .رییس دستگاه قضا ادامه
داد :باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل
کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرض ًا محیط زیســت آسیب نبیند.
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای تاکید کرد :اگر در زمینه
حمایت از تولید داخلی همگرا شــویم و هزینه موازی کاریها را کم
کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش میرود.
برخی ترک فعلها جرم است
رییس قوهقضاییه در خصوص محاکمه برخی مســئوالن سابق به
دلیل ترک فعــل در انجام وظایف قانونیشــان گفت :برخی ترک
فعلها جرم است ،اما برخی جرم نیست ،ولی ممکن است سبب بروز
خسارتهایی شده باشد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :قوهقضاییه رسیدگی
به مصادیق روشن ترک فعلها آغاز کرده و در حال رسیدگی است،
اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ،ولی موجب ضرر و زیان
است باید بررســی شود که چه آسیبها و به چه میزانی از یک ترک
فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
رییس دستگاه قضا ادامه داد :خود این مسئله که چه کسی تشخیص
دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی
مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد
و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و
در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.

رویکرد دستگاه قضا اصالح و باز اجتماعی کردن مجرمان است

بر آن واقف بود و نمیتوان از تالش رســانهای دشمن غافل شد؛ چرا که دشمن سعی دارد القا کند
که مظهر ظلم و بی تفاوتی نظام اسالمی همین زندان هاست.
حاج محمدی عنوان کرد :در این مدت کوتاه تالشهایی انجام شد ،اما کار روی زمین مانده زیاد
است و فاصله ما هم تا آن جایگاه مد نظر امام و رهبری زیاد است .وی در پایان گفت :واقعیت این
است که در سنگر ماندن مهم است و در کدام سنگر ماندن مهم نیست.

معاون اول قوهقضاییه با اشــاره به پیگیری پروندههای کثیرالشاکی از سوی
رییس قوهقضاییه گفت :چه الزامی دارد که فرد را بازداشت میکنیم و بعد شکات
را دعوت کرده تا ببینیم شکایت چه موضوعی است.
حجتاالسالموالمسلمین محمد مصدق در آیین معارفه رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی
و تربیتی کشور ،اظهار کرد :سازمان زندانها یکی از مراکز تربیتی نسبت به برخی انسانها است
که ممکن است به هر دلیلی در اثر لغزشی در جایی به نام زندان اقامت کنند.
معاون اول قوهقضاییه افزود :در سال  ٩٢بازداشت موقت الزامی از قانون ما حذف شد و امروز رییس
قوهقضاییه بر این باور اســت تا جای ممکن فرد بازداشت نشود ،ممکن است فرد وقتی بازداشت
میشود آثار مخرب داشته باشد.
مصدق با اشاره به پیگیری پروندههای کثیرالشاکی از سوی رییس قوهقضاییه افزود :چه الزامی دارد
که فرد را بازداشت میکنیم و بعد شکات را دعوت کرده تا ببینیم شکایت چه موضوعی است .معاون
اول قوهقضاییه ادامه داد :اگر میبینیم وضعیت پرونده به گونهای اســت که شاید در آینده لغزشی
صورت گیرد فرد را صدا کنید و مهلت دو تا سه ماهه دهید و بگویید وضعیتتان را در مورد این پرونده
روشــن کنید .مصدق ادامه داد :من موافقم تا یک اختیار قضایی به رییس سازمان زندانها درباره
نهادهای ارفاقی داده شــود به عنوان مثال فردی به شش سال حبس محکوم شده و ما میگوییم
چنانچه یک ســوم حبس را تحمل کرد میتواند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط یا تعلیق مجازات
بهرهمند شود که در اینجا چه ایرادی دارد .وی تاکید کرد :رویکرد دستگاه قضا اصالح و باز اجتماعی
کردن مجرمان است  .معاون اول قوهقضاییه ،گفت :حاج محمدی نیروی مخلص و جهادی بودند،
وی مامور به خدمت در سازمان زندانها بودند که سمت قضایی وی معاون رییس کل دادگستری
است و با همان سمت ارایه خدمت خواهند کرد .وی بیان کرد :آقای محمدی نیز سالها با موضوع

زندان و زندانبانی عجین بودند و انتظار آن اســت با همکاری همکارانشان ،سازمان زندانها را به
جایی که مدنظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است برسانند.
تالش بر این بود که زندانها را از محلی برای نگهداری به محلی برای تربیت
تبدیل کنیم
رییس ســابق ســازمان زندانها نیز در این آیین اظهار کرد :تالش ما این بــود که زندانها را از
محلی برای نگهداری و نگهبانی به محلی برای آمــوزش و تربیت تبدیل کنیم و لذا الزم بود در
این خصوص گفتمان ســازی صورت گیرد و اقدامات صورت گرفتــه ،مقدمه کار بود .وی اظهار
کــرد :برای پیگیری و تحقق این آرمان مبارک و آرزوی متعالی حتما باید در چند جبهه چند اتفاق
به طور همزمان رخ میداد.
محمدمهدی حاج محمدی ،گفت :جنگ رسانهای و عملیات روانی دشمن موضوعی است که باید

باید تالش کنیم که مجازات حبس کارکرد اصالحی خود را پیدا کند
رییس جدید سازمان زندانها هم در این آیین اظهار کرد :متعاقب قانون سازمان زندان ها ،تحقق
برنامههای اصالحی و تربیتی در زمزه مهمترین وظایف سازمان است و از طرفی مهمترین هدف
مجازات اصالح و تربیت است .وی عنوان کرد :بدیهی است انجام این مهم مستلزم فراهم کردن
بسترهای الزم است و یکی از بسترها فراهم کردن زمینههای حرفه آموزی و اشتغال مددجویان
اســت که نسبت به آن خوب توجه شــده و آمارها حکایت از این دارد که این موضوع بسیار مورد
توجه قرار گرفته است.
غالمعلی محمدی ،بیان کرد :بســتر دوم ،طبقه بندی علمی زندان هاست؛ هویت آدمی وابسته
به روح و نفس اســت و اگر میخواهیم منویات مقام معظم رهبری را در این زمینه که فرمودند که
زندانها به آموزشگاه نیکی تبدیل شود ،جامه عمل بپوشانیم ،باید روی این نکته متمرکز شود .وی
در ادامه با تاکید بر لزوم جلوگیری از جرمزا بودن محیط زندان گفت :باید تالش کنیم که مجازات
حبس کارکرد اصالحی خود را پیدا کند .محمدی تاکید کرد :طبقهبندی دقیق زندانیان و طبقهبندی
علمی زندانها میتواند برای تحقق این هدف و برنامه اساسی حائز اهمیت باشد.
گفتنی است در پایان حکم انتصاب غالمعلی محمدی از سوی حجتاالسالموالمسلمین مصدق
معاون اول قوهقضاییه به وی اهدا شد و از زحمات حاج محمدی نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد

عملکرد واحدهای ثبتی
به صورت ماهانه بررسی میشود

اهمیت برخورد متناسب با جرم
و لزوم صیانت از جایگاه نیروهای مسلح

حسن بابایی در نشست با معاونین این سازمان و روسای واحدهای ثبتی
تهران بر دستیابی به اهداف و برنامههای سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور مبتنی بر سند تحول قضایی و با توجه به رویکرد قوه قضاییه در
دوران تحول و تعالی تاکید کرد و افزود که این تحول باید در همه ارکان
سازمان ثبت احساس شود.
این مسئول عالی قضایی با خاطرنشان این نکته که پروندههای اجرای
اسناد رسمی با اقدامات جهادی و تشــکیل کارگروههای مربوطه از
هفتصدهزار پرونده در آبان  ۹۸به  ۵۳۳هزار فقره پرونده رسیده است،
به توفیقات حاصله در رابطه با پروندههای وصولی و تجدید اشاره کرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور لزوم انجام مطالعات تطبیقی
پیرامون طرح کاداستر را مورد تاکید قرار داد .وی همچنین راهاندازی
کارگروه مشورتی و نشســت و تعامل با روسا و معاونین در جهت ارائه
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روی خط خبر

حجت االسالم والمسلمین مصدق در آیین معارفه رییس سازمان زندانها:

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور با تاکید بر امر
نظارت ،گفت :بازرسی دورهای از دفاتر اسنادرسمی ،ازدواج
و طالق و واحدهای ثبتی به طور مستمر انجام شود.
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قضـایی

به گزارش مرکز رســانه قوهقضاییه حجتاالسالموالمســلمین
محسنیاژهای روزگذشته در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰
مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب ها،
شناخت مشکالت مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا
کردن و اجرای راه حل آنها را از ضروریات امروز دانست.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد :اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای
خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل
به جا آورند و همه ظرفیتها را برای رفع مشکالت به کار گیرند و اگر
کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا ،مردم و وجدان خود نمیتوانیم
پاسخگو باشیم.
باید نحوه مدیریت قوای سهگانه اصالح شود
رییس قوهقضاییه با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور که بخشی از
آن را ناشی از تحریمها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست
تصریح کرد :امروز قوهقضاییه ،مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه
اداره میکنند که باید این نحوه مدیریت اصالح شود.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :این یک ضرورت
اجتناب ناپذیر اســت که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را
اصالح کنیم و مدیریت ما نسبت به سالهای گذشته متفاوت شود در
این حوزهها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.
رییس دستگاه قضا به ذکر نمونهای در این خصوص پرداخت و گفت
اگر مسئولی  ۴سال پیش برای حفاظت ،محل سکونت و یا دفتر کار
خود هزینههای مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر
شاهد «برجها» نباشیم.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای ادامه داد :اگر تاکنون در یک
دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده میشد و امکان آن است که با
 ۶خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینههایی که برای ساختمانها و
تشریفات و تشکیالت میشود کاهش یابد.
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مسائل و مشــکالت پیشرو و بیان ایدهها و پیشــنهادات را از جمله
برنامههای خود به منظور پیشبرد بهتر امور عنوان کرد .بابایی تاکید کرد:
با توجه به زمانبندی ایجاد شده جهت اتمام طرح کاداستر و با تخصیص
اعتبار و بودجه الزم در این خصوص ،طرح کاداستر استان تهران باید
تا سال آینده به اتمام برسد.
رییس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور خطاب به روسای
واحدهای ثبتی کل کشــور تصریــح کرد که تا پایــان بهمن ماه
برنامههای سال  ۱۴۰۱را مشــخص و میزان پیشرفت برنامههای
سال جاری را اعالم کنند.
بابایی خطاب به مدیران ستادی و استانی یادآور شد :هر ماه در تمامی
استانها و واحدهای ثبتی باید شاخصهای مهم عملکردی از جمله در
بحث کاداستر ،تثبیت اراضی و اجرای اسنادرسمی رصد و رتبه بندی
شوند و هر ماه کارنامهای از عملکرد واحدهای ثبتی وجود داشته باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با تاکید بر امر نظارت ،بیان
کرد :بازرسی دورهای از دفاتر اسنادرسمی ،ازدواج و طالق و واحدهای
ثبتی به طور مستمر انجام شود.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ،گفت :ما حق نداریم
شخصیت حقوقی مجرم را هر چند که مرتکب باالترین جرم
شده باشــد ،تضعیف کنیم ،چون به جایگاه نیروهای مسلح
صدمه وارد میکند.

حجتاالسالموالمسلمین احمدرضا پورخاقان در دیدار با فرمانده کل
ارتش به جایگاه رفیع ارتش در کشور اشاره کرد و خطاب به امیر موسوی
گفت :شــما جایگاه ارتش را در عرصههای مختلف به منصه ظهور و
بروز رســاندهاید و امروز با توجه به رسانهای شدن مجموع اقدامات و
فعالیتهای این نیرو در حفظ مرزها و امنیت کشور و شناختی که مردم
از عملکرد آن پیدا کردهاند ،همه کارکنان ارتش احساس غرور و شعف
میکنند .وی با اشاره به نقشه دشمن در ایجاد تفرقه بین سپاه و ارتش
گفت :نیروهای مسلح بازوی توانمند کشور هستند که با وجود اتحاد و
همدلی این دو نیروی بزرگ و با اقتدار ،دشمن هیچ صدمهای نمیتواند
به کشور وارد کند .پورخاقان همکاری و تعامل در حفظ اقتدار نیروهای
مسلح را یک ضرورت برشمرد و تصریح کرد :با مجرم متناسب با جرم

باید برخورد شود ،اما در عین حال حفظ جایگاه نیروهای مسلح نیز مهم
است .وی تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی مجرم در نیروهای
مسلح را الزم دانست و افزود :ما حق نداریم شخصیت حقوقی مجرم
را هر چند که مرتکب باالترین جرم شــده باشد ،تضعیف کنیم ،چون
به جایگاه نیروهای مســلح صدمه وارد میکند .این مقام قضایی ابراز
امیدواری کرد :با هماهنگی و کمــک فرماندهان بتوانیم جرایم را به
پایینترین میزان برسانیم .فرمانده کل ارتش نیز در این دیدار ضمن
تبریک انتصاب حجتاالسالموالمسلمین پورخاقان به ریاست سازمان
قضایی نیروهای مســلح گفت :ارتباط خوبی بین ارتش و ســازمان
قضایی نیروهای مسلح از گذشــته وجود دارد و امروز این آمادگی را
داریم که برای موفقیت ســازمان قضایی نیروهای مســلح و تحقق
آرمان حضرتعالی که روزی برســد دیگر پروندهای نداشته باشیم،
همکاریها و تعامالت افزایش یابد .امیر سرلشــگر سیدعبدالرحیم
موســوی قانونمندی را یکی از ارزشهایی برشــمرد که ارتش بدان
شناخته شده است و اضافه کرد :نباید این ارزش را از دست بدهیم و در
همه اقداماتمان باید قانونمند و با ضابطه حرکت کنیم.

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۹۹متهم پرونده موسوم به ثبت
سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو روزگذشته به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شد.
در این جلســه از دادگاه ،متهم خسروتاج ،به ادامه دفاعیات خود پرداخت.
خسروتاج گفت :در کیفرخواســت اعالم کردند که پیش بینی نظارت در
قراردادها صورت نگرفته اســت ،اما در بند  ٨قرارداد منعقد شده با شرکت
فناوران اعتماد راهبر نظارت پیش بینی شــده و تمــام گزارشهای آن
موجود اســت .وی بیان کرد :زمانی که اتهام معاونت به بنده زده میشود
باید بررسی شود که آیا در فعالیت  ٤٠ساله ام ،فساد مالی داشتم یا تخلفی
در کارم صورت گرفته است.
شما حافظ بیت المال بودید!
قاضی خطاب به متهم خســروتاج گفت :شــما حافظ بیت المال بودید و
میدانستید از چه تاریخی ثبت سفارش نباید صورت گیرد چرا جلوی این
موضوع گرفته نشد؟ متهم پاسخ داد :ما هر کجا تخلفی دیدیم به مسئول
حراست گزارش دادیم.
در ادامه قاضی از یزدانی فر نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد
و توضیحاتش را بیان کند .نماینده دادســتان خطاب به خسروتاج گفت:
اقدامات شما منجر به قاچاق بیش از  ٦هزار دستگاه خودرو شده است .وی
بیان کرد :شما به عنوان معاون وزیر بعد از ورود سازمان بازرسی شکایت
خود را طرح کردید و در قامت شاکی ظاهر شدید.
بزدانی فر درباره اتهامات متهم خسروتاج افزود :در بحث واردات خودرو با
دو گروه نمایندگیها و غیر نمایندگیها مواجه هستیم در بند  ٦بخشنامه
معاون اول وقت ریاســت جمهوری آمده است که در اسرع وقت واردات
خودرو از سوی غیر نمایندگیها ممنوع شود ،اما ده روز بعد ،این بخشنامه
برای اجرا ابالغ شده و در این ده روز حدود  ٣٤هزار دستگاه خودرو در سامانه
ثبت شد که این عدد قابل توجهی اســت .وی با اشاره به بخشنامه وزیر
وقت صمت ،گفت :در این بخشــنامه نیز آمده است که واردات خودرو از
سوی نمایندگیها و غیر نمایندگیها به صورت موقت ممنوع شود جدای
از اینکه چقدر این دستور درســت بوده یا خیر ،این بخشنامه با چهار روز
تاخیر ابالغ شده است.
نماینده دادســتان ادامه داد :اتهام شما بحث معاونت است نه مشارکت و
ما نمیگوییم شما اختالس کردید ،اما عملکرد شما باعث غبارآلود شدن
فضا شــده اســت .بزدانی فرد با بیان اینکه عدم اعالم تخلفات به نوعی
جرم محسوب میشود ،افزود :شــما نمیتوانید از زیر بار مسئولیت شانه
خالی کنید و بگویید ما این موضوع را به حراست سپرده بودیم چراکه شما
مسئولیت داشتید .خسروتاج در پاسخ به نماینده دادستان گفت :ما در آن
شرایط زمانی در حد توانمان هرچه تشخیص دادیم انجام دادیم و هیچ سوء
نیتی نداشــتیم .در ادامه قاضی از مکرمی وکیل متهم خسروتاج خواست
در جایگاه قرار گیرد و وکیل متهم توضیحاتش را منوط به جلسه اخر کرد.
متهم خســروتاج نیز اخرین دفاعیاتش را بر عهده وکیل خود گذاشت و
خطاب به قاضی گفت تمام صحبت هایم را مطرح کردم و آخرین دفاعیاتم
را وکیلم بر عهده خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه نیز متهم ردیف سوم علی علی آبادی فرهانی مدیرکل
وقت دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توسعه و تجارت به اتهام
معاونت در اخالل در نظام اقتصادی کشور در جریان جلوگیری از اجرای
مقررات به دفاع از خود پرداخت.

توقف فروش کیلویی موبایل و لپتاپ
توسط عدلیه

با ورود دستگاه قضایی ،فروش کیلویی و غیرحرفهای کاالیی مانند تلفن
همراه که هر دستگاه آن با توجه به مشخصات و ویژگیهایش ،ارزش مالی
جداگانهای دارد ،در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.
روز پنجشنبه نشست تخصصی بررسی وضعیت و مشکالت فرایند مبارزه
با قاچاق کاال و مســائل مربوط به اموال تملیکی با حضور رییس دستگاه
قضا و مسئوالن ذیربط برگزار شد .در بخشی از این نشست ،عباس پوریانی
«حاکم شرع» ســازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،از یک اتفاق
عجیب در امور اداری این سازمان خبر داد .به گفته پوریانی ،واحد تحویل
گیری در اموال تملیکی به کیلو است و حتی تلفن همراه هم کیلویی تحویل
داده میشود .پوریانی گفت :وقتی کاالیی به اموال تملیکی تحویل داده
میشود واحد تحویل گیری به کیلو است ،مثال  ۱۰۰کیلو موبایل تحویل
گرفتیم ۴۸ .ســاعت بعد و در اولین روز کاری پس از جلسه مذکور ،حاکم
شرع اموال تملیکی ،دســتور توقف فروش کیلویی کاالهایی مانند تلفن
همراه را صادر کرد .در نامهای که توســط خبرگزاری میزان منتشر شده
است ،پوریانی با صدور دســتوری ،درخواست فروش  ۸۳کیلوگرم تلفن
همراه را ملغی کرده و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده ،درخواست
مورد اشاره را جهت اصالح رویه و رفع نواقص اعاده میکند.
در این دســتور مقام قضایی ،تاکید شده است« ،برای مواردی نظیر تلفن
همراه ،تبلت ،لپ تاپ و  ،...نوع ،مدل ،سریال و نیز تعداد آنها باید بصورت
واضح مشخص شود».

دادگستری مستمرا نیاز به برنامهریزی
دقیق و نظارت بر اجرای برنامهها دارد

رییس کل دادگستری اســتان تهران ،گفت :دادگستری مستمرا نیاز به
برنامهریزی دقیق و نظارت بر اجرای برنامهها دارد که عهدهدار آن معاونت
برنامهریزی و فناوری اطالعات است.
محمد جواد حشــمتی در مراســم تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی و
فناوری اطالعات گفت :تهران ،امالقرای جهان اســام و مرکز سیاسی
کشور اســت که تکلیف را بر ما سختتر میکند و خوشحالیم که تمامی
کارکنان دادگستری ،افرادی ارزشمدار و توانمند هستند.
رییس کل دادگســتری تهران با اشاره به عملکرد حسن بابایی در دوران
خدمت در معاونت فناوری و برنامــه ریزی گفت :وی در مدت حضور در
دادگستری اســتان تهران به طور شایســته و مجدانه پیگیر امور بوده و
خالصانه خدمت کرد .وی با اشــاره به اهمیت برنامه ریزی در ســازمان
خاطرنشان کرد :در ارائه خدمات و مدیریت دستگاهها عمده مشکالت در
دوحیطه اصلی برنامهریزی و یا در اجرای برنامههاست.
حشمتی گفت :دادگستری مســتمرا نیاز به برنامهریزی دقیق و نظارت
بر اجرای برنامهها دارد که عهــدهدار آن معاونت برنامه ریزی و فناوری
اطالعات است و این مقوله با پیگیری ،اجرای خوب و اطالع رسانی درست
به نتیجه میرسد .رییس کل دادگستری استان تهران گفت :بخش اعظم
نیازهای دادگستری در حوزه فناوری اطالعات و برنامهریزی است که باید
تمام امورات سنتی ،به سمت و سوی سیستمی شدن پیش برود .مسعود
ستایشــی ،قائم مقام دادگستری اســتان تهران نیز در این مراسم گفت:
دادگستری استان تهران توانسته مدیرانی کارآمد در قوه قضاییه بپروراند
که آقای بابایی از جمله این مدیران است.

