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دستورات 11گانه رییس عدلیه به مسئوالن عالی قضایی برای مقابله با قاچاق کاال و ارز

روند مبارزه با قاچاق باید تسهیل و تشدید شود

رییس قوهقضاییه گفت :در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری
نیســتیم و مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به دنبال حل واقعی مسئله
باشیم و تالش کنیم تا معضلی که سالیان درازی است گرفتار آن شده ایم و به
کشور ضربه میزند حل شود و کار را هم رها نکنیم.

برگزاری نشستهای مشترک برای پیشگیری از موازی کاریها
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای تصریح کرد :طبع ًا همکاران ما در دستگاه قضایی نیز
نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بسترهایی که میتوان در این خصوص هم اندیشی کرد
تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیتها و پیشگیری از موازی کاریها
و خنثی کردن اقدامات دستگاهها رسید ،گفتوگو و برگزاری نشستهای مشترک است.
رییس قوهقضاییه گفت که دســتگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره
مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سرانه قوا به عنوان یکی از بسترهای هم اندیشی
برای رســیدن به فهم مشــترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آنها بر اساس
مالکهای مورد اجماع یاد کرد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم
به جز یک نوبت ،هر هفته شنبهها به صورت مستمر برگزار شده ،بحث و تبادل نظر شده که کدام
مشکالت ناشی از اشکاالت ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستور العملها و
کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصالح هستند.
مجلس و دستگاه قضا به دولت در زمینه اقتصاد یاری میدهد
رییس دستگاه قضا از مســئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت :یکی از
اولویتهای نظام که مقام معظم رهبری سالهاســت بــر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده
نقشــهها و تحریمهای دشمنان و هم به استقالل واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم
کمک میکند ،تولید است .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :دولت سیزدهم
رونق و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکالت معیشتی و اقتصادی
مردم میدانــد و قوهقضاییه و مجلس هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم
چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.
قاچاق کاال و ارز یکی از موانع تولید است
رییس دستگاه قضا از قاچاق کاال و ارز به عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت :مسلم ًا یکی
از از پدیدههای شومی که بر تولید داخلی تأثیر میگذارد و میتواند بعضی وقتها تولید را فشل
کند ،قاچاق است .رییس دستگاه قضا ادامه داد :مسئوالن همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده
اند ،اما با این وجود گفته میشود که در طول سال میلیاردها تومان قاچاق انجام میشود که عدد
قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمیگیریم.
رییس قوهقضاییه بر همین اســاس متذکر شد که مجموعه دستگاههای نظام و مردم و خود
تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعاالن اقتصادی متدین انقالبی هم باید برای مقابله با قاچاق
وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد.
لزوم همگرایی همه دستگاهها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای بر لزوم همگرایی همه دستگاهها و مردم برای مقابله
با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام میدهند قصد

قضـایی

هیچکجا عزت جمهوری اسالمی را ندارد

ضربه زدن به نظام را ندارند ،اما قطع ًا کسانی که پشت پرده قاچاقهای تشکیالتی قرار دارند و
زمینه و بسترها را فراهم میکنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رییس قوهقضاییه با اشــاره به جلسه پنجشنبه گذشته خود با مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأکید بر تداوم این نشستها
گفت که در این جلسه درباره راهکارهای هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاههای متولی
برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.
ارائه دستوراتی  ۱۱گانه به مسئوالن عالی قضایی
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای در ادامه به ارائه دستوراتی  ۱۱گانه به مسئوالن عالی
قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور
را مأمور کرد تا از امروز بررســی کند که کدام یک از دستگاهها ،از قوهقضاییه تا دیگر نهادها
به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات الزم را در این خصوص
انجام دهد .رییس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوهقضاییه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق
بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات
مدیریتی در قوا و دستگاهها ،وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آنها
تبیین نماید .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای از دادستان کل کشور نیز خواست که
به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،در گام اول تالش کند تا جلسات این ستاد
بیش از گذشته و بصورت منظم تری برگزار شود.
رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گالیههایی که از عدم اجرای احکام صادره قضایی در
برخورد با قاچاق مطرح میشود از دادستان کل خواست با یک کار مضاعف آمار این نوع احکام
را از دادگستریها و دادسراها دریافت کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
رییس قوهقضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی
به پروندههای مربوط به قاچاق گفت :برخی اعضای ستاد و ضابطان گالیه داشتند احکامی در
برخی استانها یا شعب صادر شده که هنوز اجرایی نشده اند یا در مرحله بازپرسی متوقف شده
اند که باید این مســئله به دقت بررسی شود که اشکال کار کجاست و تمهیدی در نظر گرفته
شود تا این پروندهها زودتر تعیین تکلیف شوند.
حجتاالسالموالمســلمین محســنیاژهای با بیان اینکه آمار شــعب ویژه در معاونت اول
قوهقضاییه وجود دارد تصریح کرد به اســتانها ابالغ شــده بود که با ایجاد شــعب ویژه به
پروندههای قاچاق کاال و ارز رسیدگی کنند و از معاون اول قوهقضاییه خواست که به روز رسانی
این مساله را بررسی کند تا اگر جایی نیاز است این شعب تقویت شوند.
رییس قوهقضاییه همچنین از دادستان کل کشور خواست که با یک آسیب شناسی دقیق درباره
علل بال تکلیفی برخی پروندهها و بر زمین ماندن اجرای احکام آنها ،تمهیداتی بیندیشــد تا
پروندههای جدید در یک فرآیند دقیق و کامل تشکیل شوند تا زودتر رسیدگی شده و به نتیجه
برسند .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای همچنین از نمایندگان قوهقضاییه در ستاد
مبارزه با قاچاق خواست که قوانین را بررسی کنند تا در صورت عدم منع قانونی به جای یک
حاکم شرع ،چند حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی برای فروش و تعیین تکلیف کاالهای
قاچاق و متروکه مستقر شود.
رییس دســتگاه قضا همچنین از نمایندگان مذکور خواست که بررسی کنند اگر این کار منع
قانونی دارد موضوع را اعالم کنند تا اقدامات الزم برای پیشنهاد اصالح قانون صورت گیرد.
رییس قوهقضاییه همچنین از نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواست
که اگر تشــخیص میدهند تعداد قضات ویژه در شعب رسیدگی کننده به پروندههای قاچاق
افزایش یابد و یا به صورت موقت برای تسریع در کارها ،شعب ویژهای برای رسیدگی به این
پروندهها در برخی نقاط از جمله بنادر ایجاد شود.
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای از معاونت حقوقی قوهقضاییه هم خواست که با
بررسی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق هر جا ضعف ،اشکال یا خأل قانونی میبینند اعالم
کنند تا با اصالح و به روز2رسانی قانون روند مبارزه با قاچاق تسهیل و تشدید شود.
رییس قوهقضاییه از رسانهها هم خواست که در انعکاس گزارشهای مربوط به قاچاق صرف ًا
به انتشار اخبار بسنده نکنند و با یک فرآیند دقیق اطالع رسانی موضوع را با جدیت بیشتر دنبال
کنند تا یک اقدام مفید در این زمینه صورت گیرد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای با تأکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای
پوپولیستی و ظاهری نیســتیم ،تصریح کرد :در مبارزه با قاچاق مطلق ًا نباید جنجال آفرینی
کرد و باید به دنبال حل واقعی مســئله باشیم و همه تالش کنیم تا معضل قاچاق که سالیان
درازی اســت گرفتار آن شده ایم و از جهات مختلف از جمله به تولید در کشور ضربه میزند

حل شود و کار را هم رها نکنیم.
آرای مهم وحدت رویه دیوان عالی کشور
رییس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات و آرای وحدت رویه مهم هیئت
عمومی این دیوان در مدت اخیر گفت :صدور رای وحدت رویه در زمینههای مشــمول شدن
کارکنان بانکهای خصوصی به ماده  ۵۹۸و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها به عنوان مفسد در
صورت انجام اختالس« ،پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداریها در دیوان عدالت
اداری» از جمله آرای مهم دیوان عالی کشور در روزهای اخیر بوده است.
حجتاالسالموالمسلمین مرتضویمقدم همچنین گفت :مالقاتها و گفتگوهای مردمی
چهره به چهره مســئوالن و مدیران قضایی نگاه مردم به قوهقضاییه را مثبت میکند و امید
آنها را افزایش میدهد.
آمادگی مرکز آمار و فناوری اطالعات برای بهروزرســانی سامانههای
مربوط به اموال تملیکی
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه یکی از چالشهای اساســی در زمینه اموال
تملیکی را ارتباط بین پروندهها با اموال عنوان کرد و گفت :در گذشــته ارتباطاتی با سازمان
اموال تملیکی ایجاد کرده بودیم ،ولی متاسفانه سامانههای این سازمان چندان به روز نیستند.
کاظمیفرد با اشاره به ضرورت بروزرسانی و هماهنگی سامانههای مربوط به اموال تملیکی
از آمادگی مرکز ارتباطــات و فناوری اطالعات قوهقضاییه برای همــکاری و هم افزایی با
دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات خبر داد و گفت :این همکاری میتواند چالش ارتباط
پروندهها با اموال را رفع کند .وی با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در زمینه الکترونیکی
کردن فرآیند ثبت درخواســتهای اعمال ماده  ۴۷۷گفت :در حال حاضر ثبت الکترونیکی
درخواستهای اعمال ماده  ،۴۷۷به صورت آزمایشی در استانهای البرز ،آذربایجان شرقی،
قم و گلستان انجام میشود.
حجتاالسالموالمسلمین منتظری ،دادستان کل کشور ،هماهنگی و لینک شدن سامانههای
ناجا ،دادگستری ،سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان تعزیرات حکومتی را در راستای ساماندهی
روند مبارزه با قاچاق کاال بسیار موثر دانست و این نکته را هم متذکر شد که روش فعلی مبارزه
با قاچاق در کشور منجر به حصول نتیجه موفقیت آمیز نمیشود.
رحیمی ،وزیر دادگستری ضمن قدردانی از ورود رییس قوهقضاییه به موضوع اموال تملیکی،
بر ضرورت اقدامات جدیتر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این حوزه تاکید کرد و گفت :یکی
از مهمترین ایرادات در این زمینه ،عدم هماهنگی و متصل نبودن ســامانههای دستگاههای
مختلف در موضوع قاچاق کاالست.
افزایش فعالیت شرکتهای هرمی در فضای مجازی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با اشاره به تفاوتهای موجود در آمارهای
به دست آمده از ســازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی در خصوص پروندههای قاچاق،
بر ضرورت راه اندازی هر چه سریعتر سامانه «سراج» جهت تبادل دادههای آماری در حوزه
پیشگیری از قاچاق کاال و ارز تاکید کرد و گفت :این اقدامات میتواند تاثیر قابل مالحظهای
در حوزه پیشگیری داشته باشد.
جهانگیر از افزایش فعالیت شرکتهای هرمی در فضای مجازی خبر داد و گفت :این شرکتها
در پوشــش موضوعات کاال ،ارز و طال ورود کرده و مشتریان آنها از طریق دالر وارد فضای
مجازی میشــوند که این موضوع هم در کالهبرداری از مردم و هم در خروج ارز از کشــور
درای تبعات است.
برگزاری نخستین جلسه کمیته تحقیق مشــترک پرونده ترور شهید
سلیمانی در عراق
دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضاییه هم در این نشست ،با اشاره به حکم دادگاه روتردام هلند در
خصوص عضو گروهک تروریســتی االحوازیه ،گفت :در کیفرخواست این فرد  ۴اتهام وجود
داشت که دادگاه هر  ۴اتهام را تایید کرد.
غریب آبادی ،افزود :با توجه به دســتگیری اخیر سه فرد از گروهک تروریستی االحوازیه در
دانمارک ،صدور چنین حکمی در اروپای غربی مهم است .وی همچنین از برگزاری نخستین
جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی در روزهای سوم و چهارم آذر و در
کشور عراق خبر داد.

قاضی صلواتی در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو مطرح کرد

فاجعه ثبت سفارش  34هزار خودروی خارجی در  10روز!

ثبت سفارش  ۳۴۰۰۰خودرو خارجی طی ده روز در سامانه فاجعه است
و مشخصا این حاکی از جرایم سازمان یافته است.
متهم علی آبادی در ادامه گفت :من مسئول ثبت سفارش خودرو نبودهام
و در حوزه مسئولیتم تمامی مواردی که شناسایی کردهایم را به ناظر فنی
و شرکت راهبر اعالم کردهایم.

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۹۹متهم پرونده
موسوم به ثبت ســفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان
یافته خودرو روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش میزان ،قاضی صلواتی ضمن اعالم رسمیت جلسه دادگاه از
وکیل متهم علیآبادی خواست در جایگاه قرار گرفته و ادامه دفاعیات را
بیان کند .نبی زاده وکیل متهم علیآبادی گفت :گزارش سازمان بازرسی
کل کشور در خصوص موکلم وحی منزل نیست و نمیتوان به آن استناد
کرد .وی در ادامه افزود :طبق گزارش ســازمان بازرسی کل کشور ادعا
شده اســت که توقف ثبت سفارشات خودرو در تاریخ  ۹۵/۱۰/۲۳ابالغ
شده در حالی که بر اساس مستندات در تاریخ  ۹۵/۱۰/۱۳نامه از طرف
موکلم ابالغ شده و جعل و تخلفات متوجه شرکت راهبر است و موکلم
مدعی این است که چرا سامانه در آن بازه زمانی ده روزه توسط شرکت
راهبر بسته نشده اســت .وی افزود :موکل بنده تصمیمساز نبوده ،بلکه
تصمیم در جایی دیگر گرفته شده است.
فساد هماهنگ و جرم سازمان یافته متوجه متهم
علی آبادی است
در ادامه قاضی صلواتی از یزدانی فر ،نماینده دادستان خواست توضیحات
خود را نسبت به دفاعیات وکیل متهم علی آبادی بیان کند .یزدانی فر،
نماینده دادستان بیان کرد :در خصوص کیفرخواست تمامی گزارشات
مبتنی بر گزارش سازمان بازرسی ،وزارت اطالعات ،پلیس فتا و گزارشات
از مراجع قضایی مســتدل است و در خصوص این پرونده پیگیریهای
بسیاری شده است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم علی آبادی افزود :فساد هماهنگ
و جرم سازمان یافته متوجه موکل شماست .مشخص است ثبت سفارش
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به گزارش مرکز رســانه قوهقضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای در جلسه
روزگذشته شــورای عالی قوهقضاییه اظهار کرد :امروز رییسجمهور و همکارانش در دولت
تمام تالش و توان خود را برای حل مشکالت مردم و ارتقای نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از
جلب رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند .رییس دستگاه قضا خاطرنشان
کرد :کار اجرایی کار سختی است و در شــرایطی که مشکالت زیاد باشد و مشکالت در هم
تنیده و عقب ماندگیهای زیادی وجود داشته باشد ،کار سختتر میشود و در چنین شرایطی
همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.
برای حل مشکالت باید به یک فهم مشترک از مسائل برسیم
رییس قوهقضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حســب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس
تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود میداند با کمک به دولت در حل مشکالت
باری از دوش مردم بردارد ،گفت :برای حل مشــکالت باید به یک فهم مشــترک از مسائل
و راهکارهای واحد برسیم .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای در همین راستا بر لزوم
گفتوگوی بیشــتر با دولت و مجلس تأکید کرد و متذکر شد :اگر هر سه قوه به درک واحدی
از مشکالت و راه حل آنها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمیشود.
رییس قوهقضاییه با اشاره به برگزاری  ۷نشست رییس قوهقضاییه با کمیسیون های مجلس
در  ۴ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه روز یکشنبه خود با اعضای کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
پرداخت و گفت :در قانون اساســی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد میتواند
در کمیســیون اصل  ۹۰مطرح کند .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :از سال
 ۵۹تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک
درباره مفهوم شکایت ،طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی
تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.
رییس قوهقضاییه گفت :مجلس شورای اسالمی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور
کشــور میداند و در قوهقضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی
است که بر اساس اصل  ۱۷۴قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی
مسئول بررسی تصمیمات و بخشــنامههای دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه
رسیدگی میکند و ما باید بررسی کنیم چگونه میتوانیم ظرفیت این مجموعهها با ظرفیت
مجلس را به گونهای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاریها نقش موثری در اصالح
امور داشته باشند .رییس دستگاه قضا ادامه داد :مجلسیها از دیرباز گالیه داشتند که بر اساس
وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحصهایی انجام میدهند و آن را برای رسیدگی به قوهقضاییه
ارجاع میدهند و یا گزارشهایی از سوی کمیسیون اصل  ۹۰به دستگاه قضایی ارجاع میشود
که نتیجه آنها معلوم نیست.
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 ۳۴۰۰۰خودرو طی بازه زمانی ده روزه حاکی از اطالعرســانی گسترده
برای ثبت سفارش به صورت سازمان یافته بوده است که بر این اساس
معاونت در اخالل نظام اقتصادی کشــور توسط موکل شما انجام شده
است.
قاضی صلواتی از متهم علی آبادی خواســت در جایگاه دفاعیات خود را
بیان کند .متهم علی آبادی ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت :من
در تاریخ  ۹۵/۱۰/۱۳نامه ابالغ شده را به حراست سازمان و شرکت راهبر
گزارش داده ام که جعل و تخلف صورت گرفته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم علی آبادی گفت :دلیل جلسات بعدی

شما با افراد متعدد و متهم صیادی چه بوده و چرا اجرای نامه ابالغی شما
دارای ابهام است .عمال نامه ابالغی شما اجرایی نشده است.
شما با ابالغ نامه صوری عمال از اجرای تکلیف استنکاف
کردهاید
قاضی صلواتی هم خطاب به متهم علی آبادی گفت :شما به دلیل اینکه
مخالف اجرای نامــه ابالغی مبنی بر واردات خودرو خارجی بودهاید آن
را در عمل نیز اجرا نکرده اید و دستور صوری ابالغ کردهاید ،شما وقتی
که مخالف اجرای یک ابالغیه بودهاید ،از اجرای آن استنکاف کرده اید،

توقف ثبت سفارش در سامانه شفاهاً اعالم شده بود
قاضــی صلواتی در ادامه جلســه دادگاه ضمن قرائــت اتهامات فرزاد
محمدی ،متهــم ردیف چهارم ،وی را برای بیــان دفاعیات به جایگاه
فراخوانــد .متهم محمدی گفت :جعل و تخلفــات صورت گرفته ثبت
سفارش خودرو ،قبل از ورود بنده به سازمان توسعه و تجارت به عنوان
معاون صورت گرفته است .قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی گفت:
به شما شفاها اعالم شده که ثبت سفارش در سامانه متوقف شده است؟
متهم محمدی گفت :بله شفاها به من اعالم کردهاند.
قاضی صلواتــی خطاب به متهــم محمدی بیان کرد :چــرا در تاریخ
 ۹۵/۱۰/۱۳ثبت ســفارش خودرو خارجی که طی نامه ابالغیه متوقف
میشود به گمرک اعالم نشده است؟ متهم محمدی گفت :من در تاریخ
مذکور سمتی در سازمان توسعه و تجارت نداشتهام.
متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شــد :در تاریخ ۹۶/۳/۳۰
اولین نامه تخلفات احصا شده را به شرکت راهبر اعالم کردهایم و طی ۵۲
فقره نامه تخلفات را به حراست سازمان و شرکت راهبر اعالم داشتهایم.
وی در پایان دفاعیات خود افزود :در زمان مدیریت حسن پور در شرکت
راهبر ،توســط شرکت مذکور  ۱۵۰آی پی شناســایی شد و به حراست
سازمان توسعه تجارت برای پیگیری داده شده است.
قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلسه دادگاه گفت :ادامه دفاعیات روز
سهشنبه استماع خواهد شد.

رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه ،گفت :دنیا را بچرخید هیچکجا
عزتجمهوریاسالمیراندارد.حجتاالسالموالمسلمینحسینعبداللهی
در نشست کارآموزان وکالت استان تهران ،گفت :شأن و منزلت این لحظه به
بعد شما با شان و منزلت عمر سابق شما تفاوت دارد .دامنه علم حقوق بسیار
وسیعاستوعلمحقوقمهمترینعلمبرایپیادهکردنعدالتاست.هرجایی
که برایخلقت نابسامانیوجودداشته ،عدالتوجودخارجی نداشته است شما
باید از همین لحظه بدانید در کجا قرار گرفتهاید.
بهگزارشایسنا،رئیسمرکزحفاظتواطالعاتقوهقضاییهگفت:شماممکن
اســت در یک خیابان در دل  ۱۰۰پزشک متخصص ،یکی دو تابلو وکیل یا
کارشناس ببینید پس معلوم است این انحصار در شغل وکالت معنا و مفهومی
دارد .عبداللهی خاطرنشان کرد :من شخصا تفاوتی بین مرکز وکال و کانون
وکال قائل نیستم ،همه عزیزان در سربرگشان نوشته شده وکیل دادگستری.
مواجهه با همکاران قضایی را از همین ابتدا تمرین کنید و این یک رکن جدی
برایموفقیتدرامروکالتاستوحتماخودراباعلمتعریفکنیدنهباسفسطه.
در ادبیات و انشا حتما کار کنید کوتاهترین راه برای دفاع خوب ،کمترین نوشته
در الیحه است .رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه گفت :تقاضای
منایناستکهدرشخصیتخودتانشکنکنیدازخطاکردننترسید،هرکجا
که بیشتر خطا کردید بیشتر دنبال یادگیری بروید .وی خطاب به کارآموزان
وکالت افزود :دنیا را بچرخید هیچکجا عزت جمهوری اسالمی را ندارد ،مردم
ایران باشرافتترین مردم جهان هستند ،به آنها خیانت نکنید.

برگزاری دورههای آموزشی کارکنان
دفاترخدماتالکترونیکقضایی

برای نخستین بار در کارنامه آموزشی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور
دورههای آموزشــی کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت
همزمان در ۳۱استان برگزار میشود.
کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعالم کرد :به منظور دانش افزایی و
ارتقاءتواناییکارکناندفاترخدماتالکترونیکقضاییدرجهترضایتمندی
مراجعان ،دوره آموزش کارکنان دفاتر در بستر آموزش مجازی برای اولین بار
برگزار میشــود .دورههای کامل کالسهای آموزشی در  ۱۱عنوان شامل
آشناییباشوراهایحلاختالفوصالحیتشوراها،آشناییباقوانینحقوقی
و جزایی در تنظیم دادخواستها و شکوائیه ها ،آشنایی با دیوان عدالت اداری
و صالحیت آن ،آشــنایی با مراجع قضایی و صالحیت آن ها ،آئین دادرسی
کیفری ،آشنایی با مراجع شبه قضایی و صالحیت آن ها ،آئین دادرسی مدنی،
آموزشسامانههایکاربردیدفاتر،اخالقحرفهای،آشناییبااصولحفاظت
و اسناد و اطالعات در خدمات الکترونیک قضایی و آموزش کاربردی فناوری
اطالعات اجراء میشود .دورههای مذکور طی  ۴۴ساعت از یکشنبه  ۲۳آبان
ماه آغاز شده و تا پایان دی ماه سال جاری ادامه دارد.
این دوره آموزشی به همت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت
 ۳۵۰مرکز (در محل ســالن جلسات «دادگســتری ها» و «دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی» در سراسر کشــور) برای حدود  ۵۵۰۰نفر از کارکنان
این دفاتر توسط  ۹استاد برنامه ریزی شده است .بیش از  ۱۱۰۰دفتر خدمات
الکترونیک قضایی در سراسر کشور ،رســالت خطیر ارائه خدمات قضایی
الکترونیکی به مردم شریف و ارجمند ایران اسالمی را عهده دار بوده و کانون
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بعنوان متولی این امور ،در این افتخار
آفرینیسهیماست.

صلح و سازش  ۳هزار و  ۳۷۶پرونده
در شهرستان مراغه

رییس دادگستری شهرستان مراغه گفت :تعداد ۳هزار ۳۷۶فقره پرونده نیز با
فعالیت خوب شوراها منجر به صلح و سازش گردیده که بیانگر سعی و اهتمام
بر ایجاد آشتی است.
فرهاد خاکپور با بیان اینکه فرصت خدمت در شوراهای حل اختالف و فعالیت
درجهتایجادصلحوآشتیازنعمتهایالهیاستاظهارکرد:درهفتماهه
نخستسال ۱۴۰۰مجموع ًاتعداد ۱۲هزارو ۵۸۸فقرهپروندهبهشوراهایحل
اختالفارجاعشدهکهباعملکردمثبتشوراهابارسیدگیبسیارخوباعضای
شورا ۱۳هزار ۶۰۹فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع نشانگر کاهش آمار موجودی به تعداد یک هزار
و ۲۱فقره است .اضافه کرد :تعداد  ۳هزار ۳۷۶فقره پرونده نیز با فعالیت خوب
شوراها منجر به صلح و ســازش گردیده که بیانگر سعی و اهتمام بر ایجاد
آشتی است.

بازدید از مسیر پروژه کنترل سیالب
آبهای سطحی شیراز

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس ضمن بررسی مناطق و مسیر
پروژه کنترل سیالب آبهای سطحی شیراز دستورات قضایی الزم در جهت
اجرای هرچه ســریعتر و پیگیری این طرح در راستای پیشگیری از حوادث
احتمالی در فصل بارندگی صادر کرد.
در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادثی همانند
سیل سال ۱۳۹۸شیراز دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس ضمن
بررسیمناطقومسیرپروژهکنترلسیالبآبهایسطحیشیرازازنزدیک
وضعیت اجرای طرح کنترل آبهای سطحی مسیل شهرک سعدی شیراز
را مورد بازدید قرار داد .در این بازدید میدانی که معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری فارس ،معاون صیانت از حقوق عامه دادستانی شیراز ،مدیران و
کارشناسان ســازمان آب منطقهای استان فارس ،اداره کل حفاظت محیط
زیست استان فارس ،شهرداری شیراز ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
حضورداشتند؛سیدمصطفیبحرینیدادستانعمومیوانقالبمرکزاستان
فــارس ضمن ارائه راهکار قانونی جهت تســریع در اجرای این طرح مهم،
دستورات قضایی الزم در جهت اجرای هرچه سریعتر و پیگیری این طرح در
راستای پیشگیری از حوادث احتمالی در فصل بارندگی صادر کرد.

برگزاری آزمون داوری ،میانجی گری و
شوراهای حل اختالف قوهقضاییه

مرکز توسعه حل اختالف با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی ،آزمون
داوری ،میانجیگری و شوراهای حل اختالف قوهقضاییه را برگزار میکند.
آزمون داوری ،میانجیگری و شوراهای حل اختالف به صورت آزمونی و
غیر آزمونی خواهد بود .عالقمندان جهت شرکت در آزمون آزمون داوری
و میانجی گری تا  1400/8/28و شــوراهای حل اختالف قوهقضاییه تا
 1400/9/3فرصت دارند ثبتنام خود را انجام دهند.
متقاضیان جهت اطالع بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی ،مواد آزمون
و مراحل ثبتنام می توانند به ســامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به
نشانی « » www.hrtc.irو سایت مرکز توسعه حل اختالف به نشانی
 www.shoradad.eadl.irمراجعه کنند.

