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فعالیت  ۱۴۰هزار دیدهبان در سامانه
سجامقوهقضاییه
معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرم قوهقضاییه بــه راهاندازی
سامانه ســجام از سوی معاونت
اجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
قوهقضاییه اشاره کرد و گفت :تا
امروز ۱۴۰هزاردیدهبانپیشگیری
در این سامانه مشارکت کردهاند.
اصغرجهانگیربابیاناینکهپیشگیرییکامراجتماعیاستکهمنحصر
بههیچنهادینیست،گفت:اگرهمهارکانکشوربهاینموضوعورودنکنند،
نمیتوان انتظار موفقیت آن را داشت .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوهقضاییه خواستار همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل۹۰
مجلس با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه شد .وی
به راهاندازی سامانه سجام از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوهقضاییه اشاره کرد و گفت :تا امروز ۱۴۰هزار دیدهبان پیشگیری در
این سامانه مشارکت کردهاند .جهانگیر با بیان اینکه دیدهبانهای سامانه
سجام ،حوزههای نارضایتی و مشکالت مردم را گزارش میدهند ،گفت:
اینگزارشهادرفرآیندرسیدگیهایمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرمقوهقضاییهبهآسیبهاومشکالتمردمدرحوزههایتقنینیواجرایی
بسیار موثر است .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با
اشاره به اتصال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه به
سامانه مجلسیار جهت رصد لوایح و طرحهای اعالم وصول شده ،گفت:
امیدواریمشرایطیفراهمشودکهبهخودطرحهاولوایحقبلازمطرحشدن
در مجلس دسترسی پیدا کنیم تا پیشــنهادات الزم را در خصوص موارد
پیشگیرانه این طرحها و لوایح ارائه دهیم.

عرصهها برای اعاده به وضع سابق
باید در اولویت قرار گیرد
رییس کل دادگســتری استان
تهران با تاکید بر لزوم صیانت از
بیتالمال گفت :دســتگاهها با
امکاناتوتجهیزاتیکهدراختیار
دارنــد ،بایــد تالش خــود را
بکارگیرندتاازاراضیملیومنابع
طبیعی و بیتالمال به احســن
وجه پاسداری و حفاظت کنند .محمدجواد حشمتی در سی و دومین
نشست کارگروه حقوقی شــورای حفظ حقوق بیتالمال اظهار کرد:
قدمهای خیلی خوبی در خصوص حفظ حقوق بیتالمال برداشــته
شدهاست و اقدامات صورت گرفته قابل دفاع و ارائه برای پیگیریهای
بعدی است .رییس کل دادگســتری استان تهران با تاکید بر لزوم در
اولویت قــرار گرفتن عرصهها برای اعاده به وضعیت ســابق گفت:
بیتالمال اهمیت فوقالعادهای دارد و وظیفه حفظ بیتالمال ،انفال،
اراضی ملی و منابع طبیعی به کارگروه و شورای حفظ حقوق بیت المال
سپرده شدهاست و دستگاهها با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند،
باید تالش خود را بکارگیرند تا از اراضی ملی و منابع طبیعی و بیتالمال
بهاحسنوجهپاسداریوحفاظتکنندومجموعهدادگسترینیزباتمام
توان در این امر خطیر کمک خواهد کرد.

در پرونده شهرک ژاندارمری هر
نهادی به اندازه خود پاسخگو باشد
رییس کل دادگاههای عمومی
و انقالب تهران با تاکید بر لزوم
پرهیز دســتگاهها از ارجاعات
بیمورد به دستگاههای دیگر
گفت :هر نهادی به اندازه سهم
خودبایدپاسخگویمردمباشدو
از ارجاعات بیمــورد به دیگر
دستگاهها خودداری شود .یحیی جعفری در خصوص آخرین وضعیت
پرونده کثیرالشاکی موسوم به شــهرک ژاندارمری گفت :از عوامل و
مســئوالنی که در پیگیری مجدانه برای حل و فصل پرونده شهرک
ژاندارمریکه ازپروندههایکثیرالشاکیبودهاست،نقشداشتندتقدیر
میکنم .رییس کل دادگاههای عمومی و انقالب تهران عنوان کرد:
مراجعات مردمی در خصوص این پرونده بسیار زیاد است و از تمامی
ادارات و نهادهای دخیل در این پرونده تقاضا دارم که مراجعات مردمی
را مدیریت و هر نهادی به اندازه سهم خود باید پاسخگوی مردم باشد و
از ارجاعات بیمورد به دیگر دستگاهها خودداری شود.

لزوم تعامل هر چه بیشتر سازمان
پزشکیقانونیبانمایندگانمجلس
رییس سازمان پزشکی قانونی
کشور به منظور ارائه گزارشی از
اقدامات ،بیان مشــکالت و نیز
بررســی وضعیت بودجه هفته
گذشتهبااعضایکمیسیونهای
اجتماعــی و برنامــه و بودجه
مجلس دیدار و گفتوگو کرد.
عباس مســجدی به منظور ارائه گزارشــی از اقدامات و فعالیتهای
سازمان ،بیان مشکالت و نواقص و نیز بررسی وضعیت بودجه ۱۴۰۱
هفتهگذشتهبااعضایکمیسیونهایاجتماعیوبرنامهوبودجهمجلس
دیدار و گفتوگو کرد .رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در این دیدار
ضمن انعکاس فعالیتها و خدمات سازمان ،به مشکالت و کمبودهای
این سازمان به ویژه در حوزه ابنیه ،بودجه و نیروی انسانی اشاره کرد .وی
باتأکیدبرلزومتعاملهرچهبیشترسازمانبانمایندگانمجلسشورای
اسالمی،خواستارتالشهمهجانبهبرایرفعمشکالتسازمانپزشکی
قانونی کشور در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم و مراجعین شد.
آمادگی پزشکی قانونی در برگزاری آموزههای قانونی
برای کادر درمان
خبر دیگر از پزشکی قانونی اینکه معاون آموزشی و پژوهشی سازمان
پزشکی قانونی کشــور با اشــاره به تأثیر قابل توجه آگاهی از موارد
حقوقی و قضایی کادر درمان در کاهش خطاهای پزشکی و به تبع آن
کاهش شکایت از پزشکان ،از آمادگی سازمان پزشکی قانونی کشور
برای همکاری با انجمنها و دانشگاههای علوم پزشکی در برگزاری
دورههایآموزههایقانونیخبرداد.سیدامیرحسینمهدویبابیاناین
مطلبافزود:مجموعهفعالیتهایآموزشیسازمانبراساسسندجامع
آموزشحولاینموضوعبهدوبخشازجامعهپزشکی؛شاملپزشکان
داخل و خارج سازمان ارائه میشود .معاون آموزشی و پژوهشی سازمان
پزشکیقانونیکشورباتأکیدبراینکهآموزشبهپزشکانداخلسازمان
در دو مرحله آموزش بدو خدمت و حین خدمت ارائه میشود ،تصریح
کرد :به استثنای پزشــکان متخصص پزشکی قانونی که در دورهای
سه ساله تحت آموزشهای تخصصی قرار میگیرند ،برای پزشکان
عمومی و سایرمتخصصین در بدو ورود به سازمان دورههای آموزشی
تخصصی برگزار و پس از طی این دوره از آنان آزمون گرفته میشود
که در صورت کسب نمره قبولی کار خود را در سازمان آغاز خوهند کرد.
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رییس قوهقضاییه به دادستان کل کشور دستور داد

تسریع در تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف شده پیرامون پروندههای مواد مخدر

رییس قوهقضاییه طی دستوری به دادستان کل کشور تاکید کرد که
نسبتبهتعیینتکلیفوسائلنقلیهتوقیفویاضبطشدهدرخصوص
پروندههایموادمخدر،تسریعصورتگیرد.متندستورحجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای به شرح زیر است:
حجتاالسالموالمسلمینجنابآقایمنتظری

دادستان محترم کل کشور
با سالم و تحیت
از قرار اطالع ،وسائل نقلیهای که در خصوص پروندههای مواد مخدر
توقیفیاضبطشدهاست،بهمدتنسبتاطوالنیتعیینتکلیفنشدهو
در محلهای مناسبی نگهداری نمیشوند؛ لذا از طریق دادستانهای

محترم و هر طریق دیگری که مناســب میبینید از محل نگهداری
خودروها بازدید به عمل آمده و در تعیین تکلیف نهایی تسریع شود و
گزارش اقدامات صورت گرفته ،ارائه که اگر اقدامی از ناحیه اینجانب
الزم است انجام شود.
غالمحسینمحسنیاژهای،رییسقوهقضاییه

معاون اول قوهقضاییه:

تدوین سند جامع ارتباط با مردم در دستورکار
دستگاه قضاست

معاون اول قوهقضاییه ،گفت :تدوین سند جامع ارتباط با
مردم در دستورکار اســت ،زیرا باید بدانیم چطور با مردم
برخورد کنیم؛ ارتباط با مردم و ارباب رجوع باید مورد توجه
باشد و حتی حق نداریم صدایمان را بر مردم بلند کنیم.

به گزارش روابط عمومی دادگســتری کل استان خراسان شمالی،
حجتاالسالموالمسلمین محمد مصدق در مراسم تکریم و معارفه
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به فرا رسیدن
هفته بسیج به وظیفه مسئولین در قبال مردم اشاره و تصریح کرد :باید
عملکرد و دستاوردهای بسیج در این مدت تبیین شود.
معاوناولقوهقضاییهوظیفهبسیجراتمدنسازیعنوانوخاطرنشان
کرد :بسیجیان از همان ابتدای کار از سیل و زلزله گرفته تا تحصیالت
و فضای نخبگانی همواره در خط مقدم حضور داشتند؛ به طوری که
همینافراد بودندکهتوانستندواکسنهارااختراعکردند.ویخطاببه
مسئوالنقضاییاظهارکرد:تحملوسعهصدربایددردستگاهقضایی
بیشتر شود .مصدق با اشاره به سند تحول دستگاه قضایی ،گفت :باید
با تولید برنامه و فعالیتهای مختلف ،این سند اجرایی شود که در این
راستا باید اولویت مشخص و برنامهریزی شود تا بدانیم مباحث قضایی
استان و موضوعات پروندههای معوق چه مواردی را شامل می شود.
معاون اول قوهقضاییه با تأکید مضاعف بر ضرورت توســعه صلح و
سازش در دستگاه قضایی بیان کرد :این مسأله در قوهقضاییه در صدر
برنامهها قرار دارد لذا باید از طریق شورای حل اختالف و یا دادسراها
فرهنگ مصالحه گســترش یابد .وی دیگر انتظار دســتگاه قضا از
مسئوالن استان را حمایت جدی از واحدهای تولیدی برشمرد و افزود:
بایدبامدیرانکارخانههاجلساتیبرگزارشودوتالششودتاازتعطیلی
واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
این مقام عالی قضایی افزود :اگر در اماکن تولیدی جرمی انجام شده
باید به آن رسیدگی کرد ،اما نباید کارخانه تعطیل شود.
معــاون اول قوهقضاییه بیان کرد :سیاســتهای کالن و راهبردی
قوهقضاییه حول این محور متمرکز است که حرکت در مسیر تحقق
قوهقضاییههوشمندباسرعتودقتوشتاببیشتریباشد.ویتصریح
کرد :تدوین سند جامع ارتباط با مردم در دستورکار است ،زیرا باید بدانیم
چطور با مردمبرخورد کنیم؛ ارتباط با مردم و ارباب رجوع باید مورد توجه
باشد و حتی حق نداریم صدایمان را بر مردم بلند کنیم.
مصدق گفت :قوهقضاییه به دنبال تدوین سندی در راستای هم افزایی
 ۳قوه و نگارش تفاهمنامه با دولت و مجلس در امور مختلف است تا
مدیریت در استانها تسهیل شود.

دستگاه قضایی باید پناهگاه انسانهای ستمدیده
باشد
رییسکلسابقدادگستریکلاستانخراسانشمالی نیزدراینآیین
گفت:دستگاهقضاییبایدپناهگاهانسانهایستمدیدهایباشدکهحق
آنها ضایعشده است و الزم است در این مسیر با تالش مضاعف از همه
ظرفیتها استفاده شود .حجتاالسالموالمسلمین جعفری ضمن
قدردانی از تالش ها و همراهی مؤثر و سازنده مجموعه عواملی که
دستگاه قضایی استان رادر پیشبردبهتر امور یاری کردند؛ به رتبه هفتم
این استان از حیث شاخص های عملکرد قضایی در کشور اشاره و ابراز
امیدواریکرد:باتداوموتقویتروندمجاهدتهاجایگاهاستانخراسان
شمالی بیش از پیش بهبود و ارتقاء یابد.
قاطعیت دســتگاه قضا به معنای تهدید و بداخالقی
نیست
رییسکلدادگستریخراسانشمالیگفت:قاطعیتدستگاهقضاییبه
معنایتهدید،مرعوبسازیوبداخالقیبامردمنیستلذابایدباتعامل
و مشورت مدیریت کنیم .حجتاالسالموالمسلمین رضا براتیزاده،
اظهار کرد :در اثر عملکرد برخی جناحهای سیاسی مردم پراکنده شده
اند که باید با تزریق مهربانی همه افراد را در کنار یکدیگر جمع کنیم.

رییس کل دادگستری خراسان شــمالی ادامه داد :دستگاه قضایی
وظیفه دارد مهر و محبت را بین آحاد مردم افزایش دهد .وی با اشاره به
حجم باالی فعالیت کاری کارکنان دستگاه قضائی ،افزود :این فعالیت
خستگیبههمراهداردوچارهرفعاینخستگیافزایشصمیمیتاست
زیرا با رشد آرامش کارآمدی افزایش خواهد یافت.
براتیزاده با اشاره به لزوم مشورت و انتقاد از مدیران ،گفت :در جامعه
کارگزارانبهمشورتنیازدارندزیرااینامرباعثکاهشخطایمدیران
میشود .رییس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد :قاطعیت
دستگاه قضایی به معنای تهدید ،مرعوبسازی و بداخالقی با مردم
نیست لذا باید با تعامل و مشورت مدیریت کنیم .وی با اشاره به سند
تحولقضایی،افزود:اینسندنقشهراهوتضمینکنندهاجرایعدالتو
حقوقمردموبیتالمالاست.براتیزادهگفت:بایدباهمدلیوهمراهی
همه کارکنان و نیروهای دستگاه قضائی مشکالت را حل کرده و در
راستای تحقق سند تحول قضائی حرکت کنیم .گفتنی است ،در پایان
اینمراسمضمنقرائتابالغحکمانتصابحجتاالسالموالمسلمین
براتیزاده و معارفه وی به عنوان رییس کل جدید دادگستری خراسان
شمالی از زحمات و تالشهای حجتاالسالموالمسلمین جعفری
که پیش از این و از آذر ماه ســال  1396تاکنون ســمت ریاست کل
دادگستری این استان را بر عهده داشت تجلیل شد.

حجت االسالم والمسلمین مرتضوی مقدم در دیدار با دبیر ستاد حقوق بشر:

بسیاری از آراء دیوان عالی در عرصه حقوق بشر قابل ارائه است
از ظرفیتهــای دیوان عالی کشــوربرای جهانی
سازی نظام قضایی استفاده شود .وی تصریح کرد:
در تعامالت بین المللی و سفرهای هیأت قضایی به
کشورهای مختلف باید دست ما پر باشد تا بتوانیم
پاسخگوی سواالت حقوق بشری باشیم و از طرفی
دســتاوردهای مثبت خود را ارائه دهیم ،به عنوان
مثال کمیســیون جبران خسارت یک نهاد متعالی
در سیستم قضایی است که در سفر هیات قضایی
به ایتالیا ،بسیاری از آنها از اینکه چنین نهادی در
سیستم قضایی ما وجود دارد متعجب بودند.

رییسدیوانعالیکشوردردیداربادبیرستاد
حقوق بشــر بر جهانی سازی نظام قضایی
با استفاده از ظرفیتهای موجود تاکید کرد.

حجتاالسالموالمسلمین سیداحمد مرتضویمقدم
در دیدار با دبیر ستاد حقوق بشر به اقدامات صورت
گرفته در دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت :باید

استفاده از ظرفیت دیوان عالی کشور
در عرصه بینالمللی
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران نیز
در این دیدار اظهار کرد :نقش دیوان عالی کشــور
در عرصه حقوق بشر و حق الناس مهمتر از دادگاه
بدوی و تجدیدنظر اســت و نشــان میدهد نظام
قضایی تا چه اندازه متعالی و پیشرفته است.

کاظم غریبآبادی با اشاره به عملکرد مثبت دیوان
عالی کشور در برگزاری مالقاتهای مردمی گفت:
پیشــنهاد میکنم از ظرفیت صداوسیما به منظور
نشــان دادن اقدامات و فعالیتهای دیوان عالی
کشور برای عموم استفاده شود تا مردم نیز در جریان
این امور قرار گیرند.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت :با توجه به اینکه برخی
آرا دیوان عالی کشور در زمینه حقوق بشر و عرصه
بینالمللیاهمیتبسزاییدارد،پیشنهادمیکنم یکی
از همکاران ما این آرا را جهت بهرهبرداری استخراج
و گردآوری کند.
غریب آبادی با اشــاره به اینکه دیوان عالی کشور
یک نقش کامــا تخصصی و حقوقــی در همه
کشورها دارد ،افزود :در همه محاکم رئیس دیوان
عالی کشور در صدر قضات است و مقام باالیی دارد
و نســبت به دیوان عالی دید سیاسی وجود ندارد،
انشــاءاهلل از ظرفیت دیوان عالی کشور در عرصه
بینالمللی استفاده شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد

رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه:

لزوم سیستمی شدن نظارتها و دسترسی
به تمام بانکهای اطالعاتی

دیوان عدالت اداری جهت الکترونیکی
کردن خدمات ظرفیت باالیی دارد

رییس ســازمان بازرســی کل کشور در
خصوص حمایت از بازرسان سازمان گفت:
در حمایت از بازرسان و همکاران سازمان
ب و زور قاطع هستیم
در برابر صاحبان ضر 
و اجازه نمیدهیم که امنیت بازرسان ما در
بازرسی و نظارت از سوی صاحبان قدرت
تهدید شود.

ذبیحاهلل خداییان در نخســتین شورای سراسری
ســازمان که با حضور مدیران ،بازرســان کل و
رؤسای مناطق این سازمان برگزار شد ،با تأکید بر
حفظ شأن و جایگاه سازمان بازرسی گفت :خبرگان
قانون اساسی جایگاه بلندی برای سازمان بازرسی
کل کشور ترسیم کرده و یک اصل از اصول قانون
اساسی به سازمان اختصاص داده شده است و این
به خاطر آن است که بتواند به وظیفه خود بهخوبی
عمل کرده و تحت تأثیر جریانات سیاسی و تغییر
دولتها قرار نگیرد.
خداییان در خصوص حمایت از بازرسان سازمان
گفت :در حمایت از بازرسان و همکاران سازمان
در برابر صاحبان ضرب و زور قاطع هستیم و اجازه
نمیدهیم که امنیت بازرســان ما در بازرســی و
نظارت از سوی صاحبان قدرت تهدید شود.
وی با تأکیــد بر رویکرد مســئله محــوری در
بازرســیهای ســازمان گفت :باید مسائل مهم
هر حوزه شناسایی و در دستور کار قرار گیرد .اگر
یک مسئله و مشکل عمده را برطرف کنیم کلی

از مســائل جامعه برطرف میشود .اما اگر مسائل
جزیی را بررســی کنیم مانند زدن شاخه و برگ
درختی است که از ریشه دچار خرابی شده است و
هیچ تأثیری در سالمت آن ندارد.
خداییــان درباره نظــارت الکترونیک هم گفت:
بخش اعظم نظارت ســازمان بازرسی کل کشور
باید سیســتمی باشــد .در قانون تصریح شــده
است که سازمان بازرسی کل کشور باید به تمام
بانکهای اطالعاتی کشور دسترسی داشته باشد
که در این خصوص بایــد اقدامات الزم صورت
پذیرد.
وی با اشــاره به مأموریت رییــس قوهقضاییه به
سازمان بازرســی کل کشور در خصوص بررسی
انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی کشور
افزود :باید بخشهای مرتبط با این موضوع توجه
داشــته باشــند که یک گزارش جامع و دقیق در
این خصوص تهیه شــود و همانطور که رییس
قوهقضاییه اعالم کردهاند بدون مالحظه ،قصور و
تقصیر دستگاههای اجرایی مشخص و به مراجع
ذیصالح منعکس شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره همکاری
بخشهای نظارتی درون دستگاهی ،حسابرسان،
حراستها با سازمان بازرسی کل کشور گفت :حتم ًا
جلسات مشترکی با مراجع مذکور تشکیل شود و
از ظرفیت آنها در چارچوب قانون استفاده شود و
چنانچه دستگاهی از وظایف قانونی خود سرپیچی
میکند تحت پیگرد قرار بگیرد.

رییس مرکــز آمار و فنــاوری اطالعات
قوهقضاییه با بیان اینکــه دیوان عدالت
اداری جهــت الکترونیکی کردن خدمات
و ایجاد ســامانهها ظرفیت باالیی دارد،
گفت :در آینده خبرهای متعددی مبنی بر
الکترونیکی و غیر حضوری شدن خدمات
دیوان عدالت اداری خواهید شنید.

محمد کاظمیفرد در مراســم رونمایی از فاز دوم
سامانه خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت
اداری (ســخا) ،اظهارکرد :مرکــز آمار و فناوری
اطالعات از ابتدای شروع مسیر هوشمند سازی
قوهقضاییه اقدامات متعــددی را انجام داده که
یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم به خدمات
قضایی و عدالت است .رییس مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوهقضاییه تاکید کــرد :خدمتی را که
افتتاح میکنیم خدمت تجدیدنظر خواهی است
که قبال فقــط در دفاتر مرکزی دیــوان عدالت
اداری در اســتانها قابل انجام بود ،اما اکنون با
همکاری دیوان عدالت اداری و توسط مرکز آمار
و فناوری اطالعات در کلیه دفاتر خدمات قضایی
سراسر کشور فعال شده و به زودی این خدمت در
خودکاربری وکال و نمایندگان حقوقی دستگاهها
و همچنین عموم مردم به صورت خودکاربری نیز
قابل استفاده خواهد بود.
وی افــزود :تقریبــا میتوان گفت کــه وکال و
نماینــدگان حقوقی دســتگاههای دولتی برای

امورات قضایی خود نیاز به مراجعه حضوری ندارند
و کلیه کارهایشان به صورت غیر حضوری و برخط
انجام میشود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه با
اشاره به سامانههای متعددی مانند (عدالت همراه،
درگاه ملی ،ســها ،محکومیتهای مالی و  )...که
جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی
ایجاد شــده اســت گفت :مردم میتوانند قبل از
مراجعه به محاکم قضایی ،به صورت الکترونیکی
اخذ نوبت کنند که از این طریق مراجعه بیش از ۸
میلیون نفر را سامان دادهایم و همچنین از خدماتی
مانند دریافت ثنا به صورت برخط و دریافت گواهی
عدم سوء پیشینه طی دو روز کاری بهره ببرند.
کاظمیفرد افزود :دیوان عدالت اداری با توجه به
ماهیت رسیدگیها که غیرحضوری است و نیز نوع
قوانین و آیین نامه های موجود ،ظرفیت باالیی
جهت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانههای متعدد
را دارد که با همت ریاست دیوان عدالت اداری و
حمایت مرکز آمار و فنــاوری اطالعات در آینده
خبرهــای متعددی مبنی بــر الکترونیکی و غیر
حضوری شدن خدمات را خواهید شنید.
وی تاکیــد کرد :امید اســت بــا همراهی همه
بخشهــای قضایــی ،مردم و نخبــگان علمی
بتوانیــم در آیندهای نزدیــک گامهای تکمیلی
هوشمند سازی دســتگاه قضایی برداشته شود و
شاهد تحقق قوهقضاییه هوشمند در تراز انقالب
اسالمی باشیم.
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دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
ثبت سفارش خودرو برگزار شد

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۹۹متهم پرونده موسوم به ثبت
سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو روز شنبه  ۲۹آبان ماه
به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد .به گزارش میزان ،قاضی صلواتی ضمن
تفهیم اتهام به متهم محمد آذر مهر متهم ردیف هشــتم ،وی را برای بیان
دفاعیات به جایگاه فراخواند .متهم آذر مهر در بیان دفاعیات خود گفت :من به
عنوان بازرگان و وارد کننده خودرو خارجی در این پرونده مطرح بودهام و اتهام
انتسابی که مشارکت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور و  ۲۷فقره
جعلرایانهایازطریقتغییریاایجاددادههایقابلاستنادیاایجادیاواردکردن
داده به آنها در جریان ثبت سفارش خودرو است را قبول ندارم.
وی افزود :هیچ تسهیالتی دولتی برای واردات خودرو نگرفتهام ،ضمن آنکه
تمامی عوارض ،مالیات ناظر بر فرایند ثبت سفارشــات خودرو را در سامانه
پرداخت کردهام .متهم آذر مهر در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه
بعد از ممنوعیت ثبت سفارشات خودرو ،چگونه و چه تعداد ثبت سفارش غیر
قانونی داشتید گفت :تمامی ثبت سفارشات من توسط خانم اسداللهی و آقای
رشیدزاده صورت میگرفت و بخشی از مجوزهای ثبت سفارش من قبل از
 ۹۵/۱۰/۱۲بوده که در بازه زمانی مذکور ثبت سفارش و ترخیص نداشته ام.
باوجودممنوعیتثبتسفارشخودروچگونهثبتسفارش
کردید؟
قاضیصلواتیخطاببهمتهمآذرمهرگفت:باوجودممنوعیتثبتسفارش
خودرو چگونه ثبت سفارش کردید؟ متهم آذر مهر گفت :متولی اخذ مجوز و
مسئول ثبت سفارش خودرو خانم اســد اللهی و آقای رشیدزاده برای ثبت
سفارشات من بوده اند ،زمانی که آقای فرزاد محمدی کارت بازرگانی افراد
را میبست و مانع از ثبت سفارش خودرو میشد ،بنده با پرداخت  ۳۰میلیون
تومان به خانم اسداللهی که کارپرداز و کارمند آقای فرزاد محمدی بود برای
ثبت سفارشات خودرو اقدام کردم .قاضی صلواتی با بیان اینکه متهم آذر مهر
صراحت و صداقت در دفاعیات خود ندارد از وی خواست به حاشیه نپردازد و
مبالغی را که به افراد داده را به طور دقیق و مشخص بیان کند.
متهمآذرمهرگفت:خانماسداللهیبرایثبتسفارشخودروازمن ۳۰میلیون
تومان وجه نقد گرفته است ،همچنین آقای رشید زاده که برای ثبت سفارش
خودرو رابط بین کارمند و دالل بوده است ،به حساب پسر خاله وی ،به نام آقای
کیوان  ۱۹میلیون تومان واریز وجه داشتهام .قاضی صلواتی از متهم آذر مهر
پرسید :مبالغ را به صورت قانونی پرداخت کردید یا رشوه دادید؟ متهم آذر مهر
گفت :ندانسته برای ثبت سفارش خودرو به خانم اسداللهی و آقای رشید زاده
پول دادهام .قاضی صلواتی خطاب به متهم آذر مهر گفت :صراحت و صداقت
در پاسخگویی برای دادگاه را ندارید.
یزدانی فر ،نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه بیان کرد :مبالغ پرداختی
از جانب متهم آذر مهر به خانم اسداللهی و آقای رشید زاده غیر قانونی و تخلف
بوده است ،متهم مدعی است که ثبت سفارشات قانونی بوده و ایرادی به آن
وارد نیست ،که خالف واقع است و  ۱۲۰دستگاه توسان ثبت سفارش شده
توسط متهم آذر مهر به صورت غیر قانونی بوده است.
قاضیصلواتیضمنتفهیماتهامبهمتهممحمدحسینممتحن،ویرابرای
بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند .متهم ممتحن گفت :در فرآیند و روند صدور
ثبت سفارشــات خودرو نقشی نداشتهام ،ضمن آنکه بابت هر ثبت سفارش
خودرو مبلغ  ۴میلیون پانصد هزار تومان به خانم اسداللهی پرداخت کردهام.
ویافزود:از ۱۲۰دستگاهخودروثبتسفارششده ۷۰،دستگاهتوسطسازمان
اموالتملیکیتوقیفو ۵۰خودروخارجیدیگربهدستمشتریانرسیدهاست.
متهم ممتحن در ادامه دفاعیات خود مدعی شد :شرکت من (بازرگان خودرو
فریان) در بازه زمانی  ۱۰روزه که عملیات ثبت سفارشــات خودرو الزام ًا باید
بسته میشد ،ثبت سفارش نداشته است ،در ثبت سفارشات خودرو نیز هیچ
تخلفیانجامندادهام.قاضیصلواتیضمناعالمختمجلسهدادگاهگفت:ادامه
دفاعیات روز یکشنبه استماع میشود.

تکذیبدیدگاهمنتسببهمعاونتقوانین
مجلس درباره نقلوانتقال سند خودرو

معاونتقوانینمجلسشورایاسالمیباردمتنیکهباعنواننظراینمعاونت
مبنیبرلزوم«ثبتسندنقلوانتقالخودرودردفتراسناد»تأکیدکرد:اینمتن
بههیچعنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از
ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند.
بنا به گزارش خانه ملت ،معاون قوانین مجلس شورای اسالمی با رد متنی که
با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر
اسناد»کهدریکیازخبرگزاریهامنتشرشدهاستتاکیدکرد:اینمتنبههیچ
عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات
کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند ،لذا دیدگاههای
رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطالع رسانی میشود.
بهزاد پورسید تاکید کرد :متنی که منتشر شده ،دیدگاه یکی از ادارات کل این
معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این
زمینه بخشهای مختلف دیدگاههای متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند .وی
افزود:اینکهدیدگاهیکادارهبهعنواننظرمعاونتقوانینمنتشرشود،خالف
اصول حرفهای و اخالق رسانهای است و کسی که آن متن را از سامانه طرحها
ولوایحمجلسکپیکرده،اگرنیتتخریبمجلسرانداشته،بهتربودبهسایر
دیدگاهها که با آن چه منتشر شده کامال در تضاد است نیز اشاره میکرد.
معاون قوانین مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که این معاونت هیچ
اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسئله نداشته و در صورت نیاز آن را به
صورت صریح منتشر خواهد کرد؛ از همه رسانهها درخواست کرد :در چنین
مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسالمی نسبت دهند آن را از
مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص زمینه تشویش اذهان
عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.

تالش برای افزایش اختیارات و
وظایف تعزیرات با کمک دولت و مجلس

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت :در حوزه
گشت و نظارت بر بازار و تنظیمگری ،انتظار مردم این است که بر مبنای ماده
 ۱۹از اختیار قانونی اســتفاده کنیم و به مرور در مجلس و دولت سعی داریم
اختیارات و وظایف را افزایش بدهیم.
احمد اصانلو در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با بیان
این مطلب که تعامل با سایر دستگاهها به خوبی در حال انجام است ،گفت:
در حوزه گشــت و نظارت بر بازار و تنظیم گری ،انتظار مردم این است که بر
مبنای ماده ۱۹از اختیار قانونی استفاده کنیم و به مرور در مجلس و دولت سعی
داریم اختیارو وظایف را افزایش بدهیم که اگر موفق شویم ،اختیارات تعزیرات
همچون اوایل انقالب میشود و اگر هم موفق نشویم به مردم اطالعرسانی
میکنیم که اختیارات ما در این حد است ،اما در شرایط فعلی رویکرد بر تقویت
گشتها به ویژه در مراکز تولیدی و توزیعی است .در پایان با اهدای لوح ضمن
قدردانی از زحمات محمدعلی اسفنانی ،حکم انتصاب فرزاد آقایی به عنوان
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران توسط ریاست سازمان ابالغ شد.

