خبر

ایجاد سامانه برای ارائه پیشنهادات
در تدوین لوایح قضایی

رییس قوهقضاییه در نشست با مسئوالن ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور:

بازدارندگیبسیاریازآموزههایدینی
بیشترازبرخیمجازاتها است

رییس قوهقضاییه گفت :شکل گیری بسیاری از پروندهها
به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و
اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود،
پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.

معاونت حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه ،گفت :اکنون در حال تهیه
سامانهای هستیم تا همه همکاران قضایی به صورت آنالین بتوانند
با ما در ارتباط باشند و پیشنهادات خود را مطرح کنند.
حجتاالسالموالمسلمین قدرتی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل
تدوین لوایح و امور مجلس قوهقضاییه ،اظهار کرد :عمل عادالنه آن
است که تصمیم مستند به قانون باشد و بر اساس آن قاضی تصمیم
گرفته و سبب احقاق حق شــود تا عدالت برقرار و امنیت در جامعه
حاکم شود ضمن آنکه این موضوع سبب خواهد شد تا از بسیاری از
جرایم و آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود .وی اداره کل تدوین و
مقررات را بخشهای مهم و اثرگذار معاونت خقوقی دانست و افزود:
 ٧٠درصد کار معاونت حقوقی در اداره تدوین لوایح جمع شده است و
حقیقت ًا یک اداره تصمیم ساز است.
معاونت حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه تصریح کرد :باید مجموعه
مشــورتی اداره کل تدوین به عنوان پشــتوانه قوی برای اداره کل
حقوقی باشند .وی ادامه داد :از زمان تشکیل اداره کل تدوین ،تعداد
زیادی از لوایح به قانون تبدیل شــد که بیشترین کار آن در دو سال
اخیر بوده اســت .قدرتی تصریح کرد :باورمان آن اســت که رییس
جدید اداره تدوین لوایح میتواند از عهــده کار بر بیاید ضمن آنکه
حجتاالسالموالمسلمین هادی نیز درحال حاضر رییس پژوهشگاه
قوهقضاییه هستند و بدون شک از ظرفیت پژوهشگاه و پژوهشگران
آن در اداره تدوین بهرهمند شویم لذا اگر پژوهشگاه قوهقضاییه چنین
پژوهشــگرانی در اختیار ندارد حتما استخدام کند تا لوایح پختهتر و
عمیقتری ارائه شــود چرا که گاهی با وجود تالشهای انجام شده
این اتفاق صورت نگرفته است.
هستههای پژوهش و تحقیقات باید در کل استانها
دیده شود
معاونت حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه با بیان اینکه هستههای
پژوهش و تحقیقات باید در کل اســتانها دیده شود ،افزود :در این
دوره باید در تدوین لوایح استفاده از جایگاه و تجربه پررنگتر باشد
چراکه اگرچه لوایح به استانها ارسال میشود ،اما اغلب ،زمان بندی
مناسبی برای آن در نظر گرفته نمیشود لذا یکی از راهکارها تشکیل
معاونت در استانها برای بررسی این موارد است .وی ادامه داد :البته
ناگفته نماند که اکنون در حال تهیه سامانهای هستیم تا همه همکاران
قضایی به صورت آنالین بتوانند با ما در ارتباط باشند و پیشنهادات
خود را مطرح کنند .در ابتدای مراســم ،حجت االسالم والمسلمین
هادی مدیر کل سابق تدوین لوایح و امور مجلس قوهقضاییه گفت:
مطابق قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوهقضاییه تدوین لوایح
حقوقی است که این مهم بر عهده معاونت حقوقی قوهقضاییه است
و در طول این مدل لوایح متعددی تهیه شده که برخی از آنها تبدیل
به قانون شده است .وی ادامه داد :برخی لوایح نیز تهیه و به مجلس
ارسال شده است مانند الیحه جامع مبارزه مواد مخدر و الیحه مبارزه
با تروریسم .هادی تصریح کرد :بیش از ٨٠مصوبه و سند از اداره تدوین
لوایح در قالبهای مختلف خارج شد که کار بسیار طاقت فرسایی بود،
اما در اداره تدوین لوایح حقوقی تهیه شد .وی بیان کرد :اداره تدوین
لوایح و امور مجلس یکی از سختترین و طاقت فرساترین ادارهها
است به عنوان مثال برای تهیه یک الیحه برررسیهای متعددی نیاز
است که برای به نتیجه رسیدن آن پروسه طوالنی باید سپری شود.
هادی ادامه داد :از سال قبل اداره تنقیح به اداره تدوین لوایح ملحق
شد که حجم کار را بیشتر کرد البته ظرف این چند سال ،قویترین
تیم حقوقی را داشــتیم که جایگاه قوهقضاییه به خوبی حفظ شده
اســت .در ادامه این مراسم ،لیال اسدی مدیرکل جدید تدوین لوایح
و امور مجلس معاونت حقوقی قوهقضاییه گفت :برنامههایی وجود
دارد که قطعا آنها را عملیاتی خواهم کرد و امیدوارم با کمک اساتید
در اداره تدوین لوایح بتوانم برنامهها خود را اجرایی کنم .گفتنی است
در این مراسم ،از زحمات حجتاالسالموالمسلمین هادی تقدیر شد
و حکم انتصاب لیال اســدی مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس از
سوی حجتاالسالموالمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس
قوهقضاییه اهدا شد.

به گزارش مرکز رســانه قوهقضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین
محســنیاژهای روز گذشته در نشســتی با مسئوالن ستاد احیای
امر به معروف و نهی از منکر کشــور ،امر به خوبیها و راه درست را
کاری الهی دانست.
رییس عدلیه با اشاره به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و
ناهیان از منکر در سال  ۹۴تصریح کرد :بسیاری از مسئوالن اجرایی
و نمایندگان مجلس و حتی مسئوالن قضایی به ویژه مسوولینی که
عضو ستاد هســتند در طول سالهای اخیر تغییر کردهاند و ممکن
است مسئوالن جدید به خوبی از قوانین اطالع نداشته باشند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :یک مسئول به طور
معمول بیشترین ســروکار را با قوانینی دارد که مستقیما مرتبط به
حوزه کاری اوست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید مسئوالن
را نسبت به وظایف قانونی که در این زمینه دارند مطلع سازند.
رییس قوهقضاییه با اشــاره به محدودیت مقــدورات و امکانات
دستگاهها ،به مسئوالن ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه
کرد که با بررسی دقیق مجموعه مسائل جاری در کشور ،موضوعات
را برای برنامهریزی جهت تحقق آنها اولویتبندی کنند.
ضرورت آسیبشناسی موانع تحقق اهداف ستاد
احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای همچنین از مسئوالن این
ستاد خواست که با ارزیابی دقیق پیشرفت کارها بر اساس مالکها
و شاخصهای از پیش تعیین شده ،عوامل موفقیت یا موانع تحقق
اهداف و برنامههایشان را آسیبشناسی کنند.
رییس دســتگاه قضا همچنین بر لزوم طراحی یک برنامه مدون
بلندمدت در کنار برنامههای مقطعی و کوتاه مدت برای ستاد امر به
معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت :اگر برنامه نداشته باشید و یا
اولیت بندی صورت نگیرد کارها مانند یک کالف سردرگم میشود.
لزوم فعالتر شدن دبیرخانه و کارگروههای ستاد
امر به معروف و نهی از منکر
رییس قوهقضاییه در بخش دیگری از ســخنانش بر لزوم فعالتر
شــدن دبیرخانه و کارگروههای ستاد امر به معروف و نهی از منکر
تاکید کرد و خواستار برگزاری منظمتر جلسات ستاد امر به معروف
و نهی از منکر شد.
رییس عدلیه با بیان اینکه همــه کارهای تاثیرگذار الزاما مجازات
نیســت ،تصریح کرد :بسیاری از اموزههای اســامی اثر تربیتی
و بازدارندگی بیشــتری نســبت بــه بعضی مجازاتهــا دارند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :در محیط خانواده
و اجتماع با رعایت حیا خیلی از مشکالت حل میشود که با رفتارها و
برخوردهای قهری یا احیانا خشونت آمیز نمیتوان آن نتیجه مطلوب
و بازدارنده را به دست آورد.
رییس دســتگاه قضا بر همین اســاس به کارگروههای علمی و
پژوهشــی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که در
کنار احصای اولویتهای معروفات و منکرات ،بررســی کنند چه
اقدامات و کارهایی در کاهش منکرات و گســترش معروفات در
جامعه موثرتر است.
رییس دستگاه قضا در واکنش به گالیههای مسئوالن ستاد امر به
معروف و نهی از منکر از بیتوجهی دستگاههای مختلف به اجرای
قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت :ســازمان بازرســی کل
کشــور موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و مرجع رسیدگی
به قصور و اهمال دســتگاهها در انجام وظایف قانونیشان است.
حجتاالسالموالمســلمین محســنیاژهای افزود :شکل گیری

بسیاری از پروندهها به خاطر شیوع منکرات و بیتوجهی به معروفات
است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود،
پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.
لزوم فرهنگسازی به منظور عمومی شدن فرهنگ
امر به معروف و نهی از منکر
رییس عدلیه بر لزوم فرهنگسازی به منظور عمومی شدن فرهنگ
امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید کرد و گفت :باید امر به معروف
و نهی از منکر را از خود و خانواده و محیط کار شروع کنیم تا در دیگر
بخشهای جامعه نیز این فرهنگ گسترش پیدا کند.
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر حامی مظلوم و
ضدظلم است
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا ،آیتاهلل کاظم صدیقی ،رییس
ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،امر به معروف و نهی از منکر را از
مهمترین مسائلی دانست که همه مسئوالن نظام اسالمی باید به
آن اهتمام ویژه داشــته باشند .وی در عین حال گفت که با گذشت
بیش از  ۴۰سال از استقرار نظام اسالمی همه دولتها بدون استثنا
تالش نکردند تا اصل هشتم قانون اساسی درباره فریضه مهم امر
به معروف و نهی از منکر به قانون تبدیل شــود و مجلس نهایتا به
تنهایی در این خصوص اقدام کرد .رییس ستاد امر به معروف و نهی
از منکر همچنین از عدم اهتمام الزم قوا و دستگاهها به اجرای قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابراز گالیه کرد و گفت
که این ستاد هم به دلیل عدم همراهیهای الزم نتوانسته وظایف
خود را به طور کامل انجام دهد .آیتاهلل صدیقی ستاد امر به معروف
و نهی از منکر را ستاد حامی مظلوم و ضدظلم معرفی و با اشاره به
اهمیت حمایت قضایی برای پیشبرد برنامهها و اهداف ستاد امر به
معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد :برای عمومی شدن گفتمان
امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک اقدام ملی هستیم و همه
قوا باید کار را از خود شروع کنند.
تشکیل شــوراهای امر به معروف و نهی از منکر در
دستگاهها
هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در این
نشست به بیان دیدگاهها ،دغدغهها و مطالبات این ستاد پرداخت و
با تقدیر از رییس دستگاه قضا برای ابالغ بخشنامه حمایت از آمران

به معروف و ناهیان از منکر ،خواستار تعیین نمایندهای جهت تقویت
همکاریهای دوجانبه شد.
تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در اجرای اصل هشــتم
قانون اساسی و اصالح و بهروزرســانی قانون حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر ،ایجاد شعب ویژه در محاکم برای رسیدگی
به پروندههای مربوط به آمران به معروف و ناهیان از منکر و تقویت
همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با
ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،از دیگر مسائل مطرح شده توسط
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.
هاشمی گلپایگانی همچنین خواستار تشــکیل شوراهای امر به
معروف و نهی از منکر در دستگاهها به ویژه ایجاد  ۱۴شورای مربوطه
در قوهقضاییه ،تحقق عملی راه اندازی گشــت ارشاد مسئوالن و
رسمیت دادن به مطالبه گران مردمی در جهت گسترش فرهنگ و
گفتمان امر به معروف و نهی از منکر شد.
دبیر ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همچنین خواستار
تشکیل کارگروه مشترک بین قوهقضاییه و این ستاد برای پیگیری
موضوعات خاص و ویژه شد که رئیس دستگاه قضا اظهار کرد :اگر
ســتاد موضوع خاصی را بررسی کرده که نیازمند تشکیل کارگروه
بود ،اعضا و برنامه و دستور کار را اعالم کند تا کارگروه تشکیل شود.
لزوم فعالتر شدن ستاد امر به معروف و نهی از منکر
و برگزاری منظمتر جلسات
رییس مرکز توســعه حل اختالف قوهقضاییه هم با تاکید بر لزوم
فعالتر شدن ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری منظمتر
جلسات آن تصریح کرد :امر به معروف و نهی از منکر با تشکیل یک
ستاد یا شورا تحقق نمییابد و این کار باید با رویکردی مردممحور
پیگیری شود.
حجتاالسالموالمسلمین صادقی با بیان اینکه ستاد احیای امر به
معروف و نهی از منکر باید به جای نهادهای رسمی بیشتر از ظرفیت
گروههای مردمی استفاده کند ،گفت که بسیاری از افراد جامعه آماده
همکاری با این ستاد هستند.
جهانگیر ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه هم
با اشاره به قوانین متعدد در خصوص امر به معروف و نهی از منکر
گفت :در عرصه امر به معروف و نهی از منکر  ۴۰قانون وجود دارد و
ما با کمبود قانون مواجه نیستیم ،اما دستگاهها و نهادها اهتمام الزم
به اجرای قانون ندارند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

استکبار جهانی با مقوله حقوق بشر برخورد
سیاسی میکند

سامانه «ثبت من» گامی در جهت ارائه
خدمات غیرحضوری است

ذبیحاهلل خداییان در این دیدار با تاکید بر ارتقای روابط
آمبودزمان دو کشور گفت :ارتباط خوبی بین سازمان
بازرسی کل کشور و آمبودزمان ترکیه برقرار است که
امیدواریم این ارتباط و همکاری روز به روز ارتقا یابد.
نایبرییسآمبودزمانکشورهایاسالمیبااستقبال
از پیشنهاد ترکیه مبنی بر اینکه حقوق بشر اسالمی
محور گفتگوهای انجمن آمبودزمان کشــورهای
اســامی قرار گیرد ،گفت :همکاری ایران و ترکیه
در این حوزه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و باید این
موضوع برای کشورهای اسالمی جا بیفتد که اسالم
منبعغنیحقوقبشراستوکشورهایاسالمیباید
به داشتههای خود متکی باشند .وی گفت :متاسفانه
امروز استکبار جهانی برخورد سیاسی با مقوله حقوق
بشر دارد و در برخی موارد از این حربه علیه کشورهای
مستقلاستفادهمیکند.
خداییان تصریح کرد :حقوق بشــر اسالمی بسیار
غنیتر از حقوق بشر غربی و معیارهای مترقی تری
از حقوق بشر غربی دارد و ما کشورهای اسالمی باید
باهمکاریهمدیگرحقوقبشراسالمیراپیگیریو
درمجامعبینالمللیمطرحکنیم.
رییس ســازمان بازرســی کل کشــور با اشاره به
فعالیتهای آمبودزمانی این ســازمان در راستای
رسیدگی به شکایات مردمی گفت :در ایران سازمان
بازرسی کل کشــور حتی بدون شکایت مردمی ،در
تمام موضوعات کشور حق نظارت و بازرسی را دارد و
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قضـایی

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
ثبت سفارش خودرو برگزار شد

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

رییس سازمان بازرسی کل کشور از طریق
ویدئوکنفرانس با شــریف مالکوچ رییس
آمبودزمــان ترکیه و رییــس آمبودزمان
کشورهای اسالمی دیدار و گفتوگو کرد.
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روی خط خبر

فعال شدن کمیته رفع اطاله دادرسی
در دادسراهای تهران

دادستان عمومی و انقالب تهران بر لزوم تعیین تکلیف پرونده های
مســن و قدیمی تاکید کرد و گفت :بازرســان ویژه ای برای تهیه
گزارش از وضعیت این پرونده ها به دادسراها اعزام می شوند.
علی القاصی در جلسه ویدئوکنفرانسی بررسی عملکرد هفت ماهه
نواحی ١٨ ،٢٨ ،٢٩ ،٣٦ ،٣٣و  ١٥دادسرای عمومی و انقالب تهران
خواستار فعال شــدن کمیته های رفع اطاله دادرسی با مسئولیت
سرپرستان دادسراها شــد و تاکید کرد؛ جلسات این کمیته ها باید
هفتگی و با حضور سرپرست دادســرا ،بازپرسان و در صورت نیاز
ضابطین برگزار و ساز و کارهای قانونی درخصوص تعیین تکلیف
پرونده های پیچیده ،بررسی و اعمال شود.
القاصی با بیان اینکه تعیین تکلیف برخی از پرونده های مســن و
قدیمی نیازمند عزم و اراده جدی است ،گفت :این دسته از پرونده ها
باید خارج از وقت اداری با دقت مطالعه و خالصه نویسی شود و پس
از آن برای رسیدگی در دســتور ویژه باشد تا تصمیم گیری نهایی
انجام گیرد .دادستان تهران با اشاره به لزوم پیگیری سریع پرونده
هایی که نیاز به نظر کارشناسی دارند ،افزود :باید با مطالبه گری از
کارشناسان خواسته شود که در یک بازه زمانی معقول نظرات خود
را اعالم کنند تا پرونده ها دچار اطاله نشود .القاصی با تأکید بر اینکه
تا پایان ســال نباید یک مورد پرونده قدیمی در دادسراهای تهران
وجود داشته باشد ،اظهار کرد :اگر رسیدگی به این پرونده ها با جدیت
در دستورکار باشد به طور حتم آمار پرونده های مسن تا پایان سال
صفر می شود .این مقام قضایی همچنین به سرپرستان نواحی تأکید
کرد صیانت و سالمت زیر مجموعه های خود را در دستور کار داشته
و نسبت به این موضوع حساس باشند.
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چنانچه هر کدام از شهروندان از دستگاهی شکایتی
داشته باشند میتوانند از طریق مختلف من جمله به
صورت الکترونیکی یا حضوری شکایت خود را در
سازمان مطرح و پیگیری کنند.
وی در پایان با اشاره به یادداشت تفاهم دوجانبه بین
سازمان بازرسی کل کشــور و آمبودزمان ترکیه بر
اجرای این یادداشت تفاهم تاکید کرد.
امیدواریمهمکاریبینآمبودزمانایران
و ترکیه ادامه پیدا کند
درایندیدارشریفمالکوچرییسآمبودزمانترکیهو
رییس انجمن آمبودزمان کشورهای اسالمی ضمن
تبریک انتخاب خداییان به عنوان رییس ســازمان
بازرسی کل کشــور ابراز امیدواری کرد که در دوره
پیش رو ،همکاری متقابل گذشــته بین آمبودزمان
ایران و ترکیه ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر همکاری آمبودزمان ایران و ترکیه در
انجمنآمبودزمانکشورهایاسالمیگفت:اقدامات
اثربخشوفعالیتهایخوبیرادرانجمنکشورهای
اســامی با همکاری کشــورهای عضو تا امروز
داشتهایم و امیدوارم این فعالیتها در آینده ارتقا یابد.
رییس آمبودزمان ترکیه با اشــاره به جلسه هیات
مدیره انجمن آمبودزمان کشــورهای اسالمی که
قرار است چهارشــنبه به صورت برخط برگزار شود
گفت :یکی از محورهای جلسه هیات مدیره انجمن
آمبودزمانکشورهایاسالمی،فعالیتهایآموزشی
بین کشورهای عضو است .همچنین در این جلسه
در خصوص برگزاری برخــط اجالس آتی مجمع
عمومی این انجمن که قــرار بود در مراکش برگزار
شود ،تصمیمگیری خواهد شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
گفت :باید مراجعه حضوری مردم به واحدها
را به حداقل برســانیم که این امر با ارایه
خدمات غیر حضوری در ســامانه ثبت من
محقق میشود.

حسن بابایی در دیدار با رییس مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوهقضاییــه در ابتدا از تعامل فی مابین
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و قوهقضاییه در
حوزه فناوری صحبت و بر ارائه تمام خدمات ثبتی
از جمله ثبت شرکتها و مالکیت معنوی در آینده
بر پایه داشتن ثنا تاکید کرد.
وی بر اهمیت امنیت سامانهها تاکید و فراهمسازی
امکان ایجاد دسترســی به قوه برای شناســایی
اموال محکوم علیهم در ســامانه تشخیص اموال
محکومین اشاره کرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موضوع
راهاندازی سیســتم نوبتدهی درسازمان و تمام
واحدهای ثبتــی واجرا را امری مهم دانســت و
تصریح کرد :باید حتی الامکان مراجعه حضوری
مردم به واحدها را به حداقل برســانیم که این امر
با ارایه خدمات غیر حضوری در ســامانه ثبت من
محقق میشود.
در ادامه معاون فناوری اطالعات ســازمان ثبت
اسناد و امالک کشور به دستاوردهای ایجاد شده
در طی چند سال اخیر در بخش فناوری اطالعات
اشاره و عنوان کرد :از سال  ۹۰با تخصیص اعتبار
الزم ،اتاق سرورهای اســتاندارد و کامال مجهز
در تمامــی اســتانها راه انــدازی و از نیروهای
متخصص استفاده شد .وی همچنین به سیستم

یکپارچه سازی در حوزه اداری و مالی اشاره کرد
که در سال جاری احکام به صورت یکپارچه در این
سیستم تعریف و در چند استان به صورت پایلوت
در حال اجرا است.
کارگر به ســند تحول قضایی اشــاره و گفت :در
بحث فناوری هم سعی بر هوشمندسازی و هوش
مصنوعی در راســتای ایجاد سند تحول دیجیتال
بوده که میتــوان در بحث مالکیت معنوی و ثبت
شرکتها عالوه برتسریع درکار از خطای نیروی
انسانی جلوگیری شود.
در این نشست چند ساعته جهت رشد و پیشرفت
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور در حوزه
فناوری بحث و تبادل نظر شد و رویکردهای آتی و
برنامههای پیش رو به منظور دستیابی به این مهم
ارزش گذاری گردید.
دیدار از دوایر اجرای ثبت اســناد و
امالک
همچنین رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
روز گذشته از دوایر اجرای تهران بازدید کرد.
بابایی ابتــدا در اداره اول ،دوم و ســوم اجرا واقع
در چهــار راه ولیعصــر حضور یافت و ســپس به
اداره چهارم و پنجــم اجرا که در خیابان قائم مقام
فراهانی که به موضــوع چک و مهریه اختصاص
دارد ،رفت .وی در جریان این بازدید ســر زده در
بین مراجعان حضور یافت و در جریان مشکالت
و مسائل آنان قرار گرفت و پس از پایان بازدید در
جلسه با روسای این ادارات بر رفع مشکالتی که
به گله مندی و نارضایتی مراجعه کنندگان منجر
شده بود تاکید کرد.

نهمین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۹۹متهم پرونده موسوم به ثبت
سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز چهارشنبه ۲۶
آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان ،قاضی صلواتی در ابتدای جلســه ،ضمن تفهیم اتهام به
متهم افخمی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد .متهم افخمی در
شرح دفاعیات خود گفت :یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت ،شناسایی
و اعزام رایزنان بازرگانی است .طی قریب به سه سال مسئولیت خود در این
سازمان ،بالغ بر  ۲۰نفر از افراد شاغل در این سازمان را برای ماموریت رایزنی
به کشورهای مورد هدف اعزام کردم .پس از اعزام چهار نفر ،فوقالعاده شغل
آنها را از محل کمک نمایشگاه بینالمللی پرداخت کردیم و هیچ گونه منع
قانونی در این زمینه وجود نداشته است.
وی گفت :با کنارهگیری شرکت راهبر از هدایت سامانه ثبت سفارش ،تمام
سعیمنبراینبودکهسایتبامشکلمواجهنشود.مادرانجامهردوقراردادی
که بستیم مرتکب خطا نشدیم .صیادی کارشناس ارشد این سایت بود که از
سال ۸۹درتوسعهتجارتکارمیکرد.سازمانبازرسیاعالمکردکهقراردادی
که بسته شده با همسر وی بوده و قانون منع مداخله رعایت نشده است.
متهم افخمی علیرغم تذکرات به اســتمرار تخلفات در
سازمان توسعه تجارت اصرار داشت
یزدانی فر ،نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت :متهم افخمی
در این پرونده دو اتهام دارد؛ دفاعیات وی عمدتا ناظر بر این اســت که طبق
قانون افرادی که استخدام میشوند باید رسمی یا پیمانی باشند .این دفاع از
نظر دادستانی به این دلیل پذیرفته نیست که سازمان توسعه تجارت مشمول
قانون خدمات کشوری است .نماینده دادستان خاطرنشان کرد :همچنین
مکاتباتی کــه با متهم صورت گرفته حکایت از ایــن دارد که چندین مورد
در خصوص تخلفات به وی گوشزد شــده ،اما وی اصرار به استمرار همان
وضعیت داشته است.
وی بیان کــرد :در خصوص نقض قانون منع مداخله ،دفاعیات متهم از نظر
دادسرابهایندلیلپذیرفتهنیستکهباتوجهبهاینکهمتهمصیادیپشتیبانی
سامانه را عهده دار بوده ،متهم افخمی به عنوان معاون وزیر شناخت کافی از
وی داشته و طرف قرارداد بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه ،وکیل متهم افخمی اظهار کرد :موکل زمانی میتواند
متخلفباشدکهتمامویابخشیازسهامشرکتپشتیبانیکنندهبهموکلویا
بستگان وی مربوط باشد که این گونه نیست .وی عنوان کرد :موکل چندین
بارازوزیرصمتدرخواستاستعفامیکندودرنهایتدرتاریخدومشهریورماه
 ۱۳۹۵بااستعفایویموافقتمیشودوازسازمانمنفکمیشود.وکیلمتهم
افخمی در پایان تقاضای صدور رای برائت برای موکل خود کرد.
اعزام رایزنان باید در چارچوب قوانین باشد
نماینده دادســتان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت :اعزام رایزنان باید در
چارچوب قوانین باشد؛ از طرفی هیچ یک از چهار نفری که اعزام شدند ،رسمی
و یا پیمانی نبودند .یزدانی فر تاکید کرد :متهم افخمی با کسی انعقاد قرارداد
داشته که وی سهامدار آن شرکت بوده است .در ادامه متهم افخمی ضمن
قرارگیری در جایگاه و تشــریح آخرین دفاع خود گفت :تقاضای صدور رای
برائت از دادگاه را دارم.
در ادامه دادگاه ،رییس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم رحیمی کوشا از او
خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد .متهم رحیمی کوشا ضمن رد اتهام وارده
گفت :نیت خیری داشتیم که خواستیم ثواب کنیم ،اما کباب شد .همسر من
بخاطر گره گشایی از کار سازمان ،این پروژه را قبول کرد .متهم رحیمی کوشا
گفت :از دادگاه تقاضای برائت از اتهامهای وارده را دارم.
نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم کوشا گفت :بیاطالعی متهم
پذیرفته نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست .در ادامه وکیل
متهم رحیمی کوشا ضمن قرارگیری در جایگاه به تشریح دفاعیات از موکل
خودپرداختوگفت:درخصوصعنصرمادیجرم،مادههفتقانونمدیریت
خدمات کشوری مشخصات کارمند را بیان کرده که موکل مشمول هیچیک
از این موارد نبوده است .وی اظهار کرد :صیادی در این سازمان دریافتیهای
مستمرنداشتهوبهگونهایبودهکهکارفرماالزامبهپرداختدرتاریخمشخصی
نداشته است.
وکیل متهم رحیمی کوشا در ادامه خاطرنشان کرد :موکل فاقد هر گونه سابقه
کیفری بوده و در چارچوب قانون گام برداشته است؛ بنابراین تقاضای برائت
موکل را دارم .متهم رحیمی کوشا در ادامه جهت ارائه آخرین دفاع در جایگاه
قرار گرفت و گفت :من نمیتوانستم سامانه را همین طور رها کنم؛ اگر سامانه
ملی یک روز میخوابید من چگونه باید پاسخ میدادم؟ وی در پایان تقاضای
برائتکرد.قاضیصلواتیدراینبخشازجلسهدادگاهضمناعالمختمجلسه
گفت :جلسه بعدی روز شنبه برگزار خواهد شد.

عدلیه تا ۱۵آذر به واردکننده تجهیزات
مونوریل قم مهلت داد

نماینده قوهقضاییه در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به
بالتکلیفی تجهیزات مونوریل قم در انبار گمرکات گفت :در بازدیدی که از
انبارهای گمرکات انجام شد ،با تجهیزات مونوریل مواجه شدیم که چندین
سال است رها شده است .در این خصوص متذکر شدیم شرکت واردکننده اگر
قصد دارد کاالی خود را ترخیص کند باید این تجهیزات را در شرایط مناسبی
نگهداریکند.
قاسم رسولی فاضل ،یکی از نمایندگان قوهقضاییه در سازمان جمعآوری و
فروش اموال تملیکی پیرامون بازدید  ۲۳آبانماه از انبار سازمان جمعآوری و
فروش اموال تملیکی در قم ،اظهار کرد :انبارهای سازمان اموال تملیکی در
قم با توجه به حجم کم کاالی آن نسبت به استانهای هدف از نظم بیشتری
برخوردار بود ،اما در عین حال همان بیبرنامگی و سلیقهای عمل کردن در
این انبارها کامال مشهود بود و تذکراتی نیز داده شد .نماینده قوهقضاییه در
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به حجم زیاد پارچه در انبارهای
سازمان اموال تملیکی استان قم نیز اشاره کرد.نماینده قوهقضاییه در سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بالتکلیفی تجهیزات مونوریل
قمدرانبارگمرکاتخاطرنشانکرد:دربازدیدیکهازانبارهایگمرکاتانجام
شد ،با تجهیزات مونوریل مواجه شدیم که چندین سال است رها شده است.
در این خصوص متذکر شدیم شرکت واردکننده اگر قصد دارد کاالی خود
را ترخیص کند ،با انجام فرایندهای قانونی نسبت به این کار اقدام کند و این
تجهیزاترادرشرایطمناسبینگهداریکندکهآسیبیبهبیتالمالواردنشود.
وی ادامه داد :ضرباالجلی تا  ۱۵آذرماه تعیین شــد تا این تجهیزات تعیین
تکلیف شود؛ در غیر این صورت ،با توجه به اینکه اقدامات مربوط به راهاندازی
مونوریل در شیراز در حال انجام است ،مقرر شد تا تحت قالب مزایده محدود،
این تجهیزات به فروش برسد و از تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود؛
همچنین مقرر شد تا در صورت عدم اقدام در این زمینه تا مهلت مقرر ،بهمنزله
ترک فعل ،موضوع به مراجع قضایی اعالم شــود تا گمرک ،سازمان اموال
تملیکی و شرکتی که کار مونوریل قم را انجام میدهد در خصوص تضییع
حقوقبیتالمالپاسخگوباشند.

