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ساماندهیامکاناتمجموعهقضایی
خراسان رضوی
رییس کل دادگستری استان
خراســان رضوی با اشــاره به
سیاستهایدستگاهقضاییدر
زمینه تسریع و تســهیل ارائه
خدمات به شهروندان گفت :از
روســای حوزههای قضایی و
دادستانها خواســته شده تا با
تعاملحداکثریباسایراداراتوسازمانهابهدنبالحلمشکالتمردم
باشند .غالمعلی صادقی در مراســم تکریم و معارفه مسوالن حوزه
قضایی جغتــای گفت :تمامــی اقدامات مســئوالن باید در جهت
خدمترسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم بزرگوار ساماندهی شود.
رییس کلدادگستریخراسان رضوی بااشاره بهسیاستهایدستگاه
قضایی در زمینه تسریع و تســهیل ارائه خدمات به شهروندان افزود:
تمامی تالش ما و همکاران قضایی و اداری ،بســیج همه امکانات با
هدف ارتقاء خدمترسانی به مردم بزرگوار در سراسرحوزههای قضایی
استانخراسان رضوی استو برهمین اساس فعالیتهای مطلوبینیز
به انجام رسیده است .وی ضمن تقدیر از اقدامات صورت پذیرفته در
حوزههایقضاییعلىرغموجودمشکالتگفت:ازروسایحوزههای
قضایی و دادستانها خواسته شده تا با تعامل حداکثری با سایر ادارات
و سازمانها بهدنبال حل مشکالت مردم باشند و در این راستا سه اصل
صحت ،دقت و سرعت را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رییس کل دادگستری خراســان رضوی با بیان اینکه با حضور اقشار
مختلف مردم در حل مشکالت اجتماعی شاهد اتفاقات خوبی از جمله
در زمینه ایجاد صلح و سازش هستیم ،گفت :شوراهای حل اختالف
یکی از مظاهر ظهور و بروز حضور موثر مردم در صحنه است.
در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات علی اکبر رحیمی ،سید مهدی
حسینی به عنوان رئیس دادگستری و رضا الهآبادی بهعنوان دادستان
عمومی و انقالب شهرستان جغتای معرفی شدند.

بازگشت به زندگی ۱۵محکوم به
قصاصدرگلستان
رییس کل دادگستری استان
گلستانازبازگشتبهزندگی۱۵
محکوم به قصــاص از ابتدای
ســال جاری تاکنون با تالش
دستگاه قضایی خبر داد و گفت:
از ابتدای امسال نیز بیش از ۷۲
هزارپروندهدرشعبشورایحل
اختالفاستانگلستانتشکیلشدهاست.
حیدرآسیابیازبازگشتبهزندگی ۱۵محکومبهقصاصازابتدایسال
جاریتاکنونباتالشدستگاهقضاییخبردادوبیانکرد:درپانزدهمین
بخشش محکوم به قصاص که به تازگی در مینودشت اتقاق افتاد ،یک
جوان متولد ،۷۴فرصت زندگی دوباره پیدا کرد .رییس کل دادگستری
استان گلستان خاطرنشان کرد :این جوان زمانی که ۲۳ساله بود مرگ
یکنفردیگررارقمزدوحکمقصاصاودرنوبتاجرابودکهباپادرمیانی
دادستان شهرستان مینودشت و پیگیری اعضای شورای حل اختالف
زندان گنبدکاووس ،خانواده مقتول بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی
خود گذشتند .وی از درصد باالی سازش پروندهها در استان گلستان
نیز خبر داد و گفت :از ابتدای امسال نیز بیش از ۷۲هزار پرونده در شعب
شورایحلاختالفاستانگلستانتشکیلشدهکهنزدیکبه ۴۰درصد
این پروندهها پس از رسیدگی ،با پادرمیانی اعضای این شورا به سازش
طرفین ختم شدهاست؛ در حالیکه میانگین سازش پروندهها در کشور
 ۳۴درصد است .آسیابی در ادامه به تالشهای دستگاه قضایی استان
گلستان برای گسترش فرهنگ صلح و سازش و فراهم کردن بستر
برای مشارکت اقشار مختلف برای پادرمیانی در حل و فصل اختالفات
اشاره کرد و گفت :تشکیل هیاتهای صلح یکی از برنامههای امسال
ماست که تاکنون هیات صلح اقوام ویژه قوم سیستانی و هیات صلح
آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان آغاز به کار کردهاست و به زودی نیز
سومین هیات صلح استان گلستان ویژه اهل سنت شرق گلستان در
گنبدکاووس راهاندازی میشود.

اجرای پویش سراسری حمایت از
زندانیاننیازمنددرهفتهبسیج
مدیرعامل ســتاد دیه کشور با
گرامیداشت هفته بسیج گفت:
پویش سراســری حمایت از
زندانیاننیازمنددرهفتهبسیجتا
به امروز زمینهساز آزادی صدها
زندانی جرایم غیرعمد را فراهم
کرده است.
علی شمس با تقدیر از همیاری سربازان والیت در امر کاهش جمعیت
زندانها اظهارکرد :طبق هماهنگی به عمل آمده با ســازمان بسیج
مســتضعفین به همت پایگاهها ،حوزهها ،نواحی مقاومت بســیج و
ستادهای سپاه استانی در سال جاری در شهرستانهای مختلف بسیج
شدهاند تا در چهل و دومین گرامیداشت هفته بسیج ،افزون بر اقدامات
فرهنگی ،دستگیر محبوسانی باشند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه
بلکه بهصرفتنگدستیسر از زنداندرآوردهو بهدلیل عسرتدرتامین
دیونمالیمحبوسشدهاند.مدیرعاملستاددیهکشوربسیجراپشتیبان
همیشگیمستضعفانخواندوافزود:اقداماتآزادیبخشبسیجیانکه
تا به امروز کمنظیر بوده ،به همراه تعداد و مبلغ بدهی زندانیان غیرعمد
آزاد شده در پایان هفته بسیج اعالم خواهد شد.

تاکید معاون سازمان ثبت اسناد
بر اجرای حدنگاری در استان تهران
معاون امور امالک و کاداســتر
سازمان ثبت اســناد و امالک
کشور در نشســت با مدیران
ستادی و استانی این سازمان بر
ضرورتتسریعوتسهیلاجرای
کاداستر (نقشهبرداری ثبتی) در
استان تهران تاکید کرد.
علی بهبهانی در جلسه قرارگاه حدنگاری با حضور معاون امور امالک
و کاداستر به تبیین اهمیت اجرای دقیق و سریع طرح برونسپاری
پرداخت .در این جلسه معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور با تشریح ضرورت تسریع و تسهیل اجرای کاداستر
در استان تهران بر اجرای ماده  ۳قانون جامع حدنگار تاکید کرد .در
ادامه این نشست هر یک از اعضای به ارزیابی و بررسی نقاط قوت و
ضعف طرح برونسپاری پرداختند و نظرات کارشناسی و راهکارهای
پیشنهادی خود را جهت تسریع فرایند اجرای امر برونسپاری استان
تهران بیان کردند.
درحاشیه نشســت به جهت عملی کردن مصوبات مقرر شد دراسرع
وقت نشستی با مجریان این طرح در اســتان تهران برگزار گردد ،تا
روند توجیهی و آموزشی این افراد همراه با اجرای طرح صورت گیرد.
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دادستان کل کشور:

امسالمقدماتآزادی
 ۲هزارو ۳۰زندانیمالیفراهمشدهاست
دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اثر تالش بسیجیان و خیران
در سال گذشــته  ۲هزار و  ۹۶۸نفر زندانی آزاد شدند ،گفت:
امســال نیز در مرحله اول ،مقدمات آزادی  ۲هزار و  ۳۰نفر از
زندانیان بدهی مالی فراهم شده است و چهار هزار و  ۵۵نفر در
لیست انتظار هستند که با تالش بسیجیان و خیران عزیز آزاد
خواهندشد.

حجتاالسال موالمسلمینمحمدجعفرمنتظریروزگذشتهدرآییننهضت
خدمت مؤمنانه (آزادسازی زندانیان معسر) که در سالن اجتماعات سازمان
بسیج مستضعفین برگزار شــد ،گفت :آثار و برکات بسیج ،همان شجره
طیبهای را که امام راحل نهالش را غرس کرد امروز و بعد از  ۴دهه شــاهد
هستیم .وی با گرامیداشت یاد شهدا بیان کرد :برای شهدایی که از بسیج
در دفاع از اسالم و قرآن به شهادت رسیدند ،علو درجات آرزو دارم و بنده در
برابر این عظمت سر تعظیم فرود میآورم و اظهار شرمندگی میکنم از آن
عزیزانی که رفتند و این راه را برای ما گشودند و من خودم را عرض میکنم،
ما نتوانسته و نمیتوانیم دین آن عزیزان را آنگونه که باید و شاید ادا کنیم.
دادستان کل کشور با اشــاره به آیاتی که درباره شجره طیبه در قرآن آمده
اســت ،افزود :امروز ثمره این شــجره طیبه را باالحسن و العیان در بسیج
میبینیم که باید در برابر این عظمت ،خضوع و خشــوع کرد و به عزیزانی
که در همه عرصهها از خود شــجاعت نشان میدهند و در برابر استکبار و
دشمنانآنگونهمقابلهمیکنندکهشاهدآنبودهوهستیم،آفرینگفت.وی

عنوان کرد :سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی یک نمونه شاخص از کسانی
است که در برابر کافران و دشمنان عزت داشت و برای دفاع از مسلمانان و
ضعفانهفقطدرایرانبلکهدرسوریه،لبنان،عراقوافغانستانواقع ًاشجاعانه
ایستاد و دفاع کرد .منتظری خطاب به بسیجیان گفت :خوش به حال شما
کهمسیرسردارشهیدسلیمانیرادرسراسرکشورطیمیکنید.درودبرشما
و آن رهبر بزرگواری که این مسیر را هدایت و بسیجیان را راهبری میکند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز یک قدم بسیار ارزشمند در راستای
کمکبهعدهایازگرفتارانبرداشتهشدهاست،گفت:بسیجروزیگرفتاران
در ســیل ،راهها و زلزله را نجات میداد و امروز نیز آنهایی را که در پشت
میلههای زندان هستند ،نجات میدهد؛ آفرین بر شما و آن عزیزان خیری
که در این کار ارزشمند شرکت میکنند .وی با بیان اینکه یکی از امور خیر
و ارزشهایی که در قرآن کریم ستوده شده اموری است که به واسطه آن

گرفتاران مالی نجات داده شوند ،افزود :آماری را در جلسه امروز درباره آزادی
زندانیان جرایم مالی غیرعمد دیدم که از شعف نمیدانم چه بگویم.
منتظری خاطرنشان کرد :بر اثر تالش بسیجیان و خیران در سال گذشته
تعداد ۲هزارو ۹۶۸زندانیکهمبلغیبیشاز ۳۷۸میلیاردتومانبدهیداشتند؛
البتهباتالشوانجامصلحوسازشاینمبلغبهعدد ۶۴میلیاردتومانرسیده
است و با پرداخت این مبلغ حدود ۲هزار و ۹۶۸زندانی آزاد کنند.
دادستان کل کشور گفت :امسال نیز در مرحله اول ،مقدمات آزادی  ۲هزار
و  ۳۰نفر از زندانیان بدهی مالی فراهم شــده است و چهار هزار و  ۵۵نفر در
لیست انتظار هستند که با تالش بسیجیان و خیران عزیز آزاد خواهند شد.
وی افزود :آفرین بر خیرین و همه کسانی که این قدم را برداشتند ،به عنوان
مدعی العموم و کسی که وظیفه قانونی در این خصوص دارد با تمام وجود از
این اقدام خیر تشکر میکنم.
دادستان کل کشور گفت :ما در دستگاه قضایی به لحاظ شرعی و قانونی
موظف هستیم در مواردی افراد را در بازداشت نگه داریم ،اما راضی به ادامه
بازداشت نیستیم و برآن هســتیم که آنها زودتر آزاد شوند؛ لذا امیدواریم
این اقدام بسیج در آزادســازی زندانیان معسر ادامه یابد .وی تصریح کرد:
دست نیاز به سوی همه عزیزان در بسیج و خیرین دراز میکنم تا زندانیانی
که به دلیل بدهی مالی و جرایم غیر عمد در زندانها هستند ،را آزاد کنیم.
امیدواریم این قدم خیر بسیج در آزادسازی زندانیان معسر همچنان ادامه
داشته باشد و دین خود را به شهدا ادا کنیم .شما با این عمل تان خانوادههای
زیادی را شاد میکنید.

صاحبنظران از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی استقبال کردند

امید آفرین و مدافع حقوق مردم

حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای
گروه
پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا از
قضایی
این دوره به عنوان دوره تحول و تعالی یاد
کرد و همزمان با انتصاب خود  10دستور
مهم را برای تعالی دستگاه قضا صادر کرد و بر اساس آن
مقاماتعالیقضاییمکلفشدندتامشکالتوراهبردهای
سازمانهایمتبوعخودراارایهدهند.برایناساسدستگاه
قضا توانســت کمتر از  6ماه از انتصــاب رییس عدلیه
دربسیاری از امور تحول و تعالی را تجریه کند .به طوری که
بسیاریازصاحبنظرانوکارشناساناقداماتقوهقضاییهرا
در این مدت بسیار مثمر ثمر و گرهگشا عنوان کردند.

بازدیدهای رییس دستگاه قضا اقدامی امیدآفرین در
جامعهاست
در همین راستا رییس جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با میزان ،با
اشاره به اقدامات رییس قوهقضاییه ،گفت :آقای محسنی اژهای ،طی
دوران ریاست خود در دستگاه قضا ،عملکرد خیلی خوبی ارائه کردهاند.
آیتاهلل محمدعلی موحدیکرمانی بازدیدهای رییس دستگاه قضا را
اقدامی امیدآفرین در جامعه برشمرد و تصریح کرد :این اقدامات بسیار
جالب و قابلتوجه و تقدیر اســت .موحدی کرمانی همچنین بازدید
ســرزده رییس قوهقضاییه از زندانها را بسیار خوب و مثبت دانست
و اضافه کرد :این اقدام هم همانند سایر اقدامات آقای محسنی اژهای
قابلتقدیراست.
رییس جامعه روحانیت مبارز رییس قوهقضاییه را فعال و خدمت گزار
معرفی کرد و اظهار کرد :رییس قوهقضاییه دلسوز و والیی است.
اقدامات قوه قضائیه مایه امیدواری است
رییسشورایائتالفنیزبااشارهبهعملکردحجتاالسالموالمسلمین
محسنیاژهای ،گفت :آقای محسنی اژهای از داخل خود قوهقضاییه
هستند و به مسائل داخل و پیرامون این قوه در کنار مشکالت حاکم بر
کشور آشنا و اشراف دارند و از سابقه خوبی نسبت به فعالیت در دستگاه
قضابرخوردارهستند.
غالمعلی حداد عادل با تأکید بر اینکه رییس دســتگاه قضا ،خط
مبارزه با فســاد و عدالتگســتری را به جدیــت دنبال میکنند،
تصریح کرد :این جریان به قوت طی سالهای اخیر در قوهقضاییه
شکلگرفته است.
حداد عادل بابیان اینکه آقای محســنی اژهای ،بسیار جدی و قاطع
هستند ،اضافه کرد :رئیس قوه قضائیه ،پرکار ،پرتحرک و بیتکلف
هستند .رییس شورای ائتالف با اشاره به آثار اقدامات رئیس دستگاه
قضا ،تصریح کرد :اقدامات آقای محســنی اژهای ،باعث شده است
نظرات نسبت به قوه قضائیه بهتر از گذشته شــود و مایه امیدواری
است و پیشبینی میشــود ،که پیشرفتهای بهتری برای دستگاه
قضا حاصل شود.
حداد عادل مقابله با فساد را یکی از اقدامات خوب دستگاه قضا ،پیدا
کردن گلوگاههای فساد و مقابله جدی با کسانی را که از شرایط تحریم
اقتصادی سوءاستفاده کردند ،یکی دیگر از اقدامات و مأموریتهای
قوهقضاییه برشمرد و اظهار کرد :این افراد زندگی را برای مردم سخت

علی القاصی در جریان این بازدید  ۴ساعته ،عالوه
بر گفتگو با برخی از مراجعهکنندگان و بررســی
مسائل آنها ،با سرکشی از شعب مختلف دادیاری،
بازپرسی ،اجرای احکام و واحد ارجاع ،شعب حل
اختالف مستقر در دادسرا و دفاتر شعب ،بایگانیها
و بخشهای اداری دادســرا همراه بود ،وضعیت
رســیدگیها به ویژه اوقات رسیدگی ،تصمیمات
و دســتورات قضایی صادر شده را بررسی و روند
رســیدگی به پروندهها را مورد نظارت و ارزیابی
قرار داد.
دادستان تهران با اشاره به ضرورت انجام اقدامات
اساسی برای کاهش اطاله دادرسی بیان کرد :برای
تحقق این امر باید بــر روی پرونده ها ،نظارت و
اشراف کافی داشــت از این رو ضروری است که
پاسخ استعالمات ،جلب و یا هر روند قانونی دیگر
به طور مستمر پیگیری شود .وی خواستار تعیین
تکلیف پروندههای مســن و قدیمی شد و تاکید
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قضـایی
روی خط خبر

نهادهای متولی صادره کننده مجوز
شکار پاسخگو باشند

رییس کل دادگستری گیالن گفت :نباید هیچ مجوز شکاری برای افرادی
که صالحیت ندارند و با آداب صید و صیادی آشنا نیستند توسط نهادهای
متولی صادر شــود و در صورت بروز تخلف ،مدیران و مسئوالن مربوطه
باید پاسخگو باشند.
حجتاالسالموالمســلمین حمزه خلیلی در نشســت کمیته حفاظت و
صیانت از اراضی ملی ،جنگلها و مراتع استان گیالن با اشاره به مشکالت
و معضالت صید پرندگان مهاجر و فروش و عرضه آن در بازارهای محلی
اظهار کرد :پیشــینیان ،پایبند به آدابی برای صید و صیادی بودند ،ولی
امروزه اثری از آن ضوابط و چارچوبها نیست لذا قانون گذار مجبور شده
است مهندسی اجتماعی را برای نظم دادن به جامعه تعبیه کند که متاسفانه
شاهد شکستن این قوانین و صیدهای غیر مجاز و تفریحی هستیم.
وی بر اعمال نظارتهای مســتمر و قدرتمندانه محیط زیست بر شکار
پرندگان مهاجر در زیســت گاههای آنان تاکید کــرده و افزود :برخی از
پروانهها و مجوزهای شکار در راستای تامین معاش نبوده و جنبه تفریحی
و تجملی پیدا کرده و شرعا حرام است.
رییس شورای قضایی استان گیالن در پایان خاطر نشان کرد :نباید هیچ
مجوز شکاری برای افرادی که صالحیت ندارند و با آداب صید و صیادی
آشنا نیستند توسط نهادهای متولی صادر شود و در صورت بروز تخلف،
مدیران و مسئوالن مربوطه باید پاسخگو باشند.

دوازدهمین جلسه دادگاه پرونده
ثبت سفارش خودرو برگزار شد

کردندوازرییسدستگاهقضا،انتظارمیرودکهقاطعیتالزمراهمانند
گذشته به خرج دهند.
اقدام رییس دستگاه قضا در ایجاد گفتمان دیپلماسی
قضاییرسواکنندهاستکبارجهانیاست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس هم با اشاره
به گقتمان جدید «دیپلماســی قضایی» که رییس دســتگاه قضا در
دیدار اخیر با جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در تهران،
مطرح کرد ،گفت :رییس قوهقضاییه بسیار هدفمند ،عاقالنه و آگاهانه و
بسیار به موقع این مطلب و گفتمان دیپلماسی قضایی را مطرح کردند.
حجتاالسالموالمسلمین مجتبی ذوالنور ،با بیان اینکه شعار فریبنده
آمریکاییها،استکبارجهانیوغرببرایغارتکشورهاتکیهبرمفهوم
حقوق بشر دارد ،بیان داست :از این رو مستکبرین میکوشند تا پشت
دیوارحقوقبشرخودشانرامخفیکردهوباالترینآسیبهارانسبتبه
بشر مرتکب شوند .وی بیان کرد :به واقع این اقدام رییس دستگاه قضا
در ایجاد و بیان گفتمان دیپلماسی قضایی در حقیقت رسوا کننده چهره
دروغینآمریکاییهاواستکبارجهانیاست.ذوالنورادامهداد:اگرگفتمان
اعالمی رئیس دستگاه قضا درباره دیپلماسی قضایی مورد پیگیری قرار
گیردهممجلسوهموزارتخارجهبایدبهصورتمطلوباینمسئلهرا
پیگیریکنندچراکهدیپلماسیقضاییمیتواندبرکاتیرابرایملتهای
مظلوم داشته باشد و همچنین چهره کریه دشمنان و استکبار جهانی را
رسوا کند .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
از این رو مجلس و دولت رسالت سنگینی همسو با این گفتمان دارند تا
بلکه بتوانند این مسئله را هم پای قوهقضاییه به درستی اجرایی کنند.
ورود جدی قوهقضاییه به مشــکالت سازمان اموال
تملیکی از تاراج سرمایه مردم جلوگیری کرد
همچنین حجتاالسالموالمســلمین محمدتقــی نقدعلی ،عضو
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره رسوب کاالهای اساسی در
بنادروگمرکاتکشور،اظهارکرد:متاسفانهرسوبکاالهادربنادریکی
از اتفاقات بسیار ناگوار است .البته اخیرا رییس قوهقضاییه به موضوع
اموال تملیکی ورود کرد که اقدام بسیار خوبی بود.

وی بیان کرد :رییس قوهقضاییه به صورت جدی با این مسئله برخورد
کرد .در واقع ،اموال تملیکی در انبارهای غیرمناسب نگهداری میشد،
اموال مردم در آنجا نابود میشــد و بعض ًا به مزایده گذاشته میشد؛
بهگونهای که تلفن همراه را به صورت کیلویی به فروش میرساندند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
اخیراً با ورود جدی رییس قوهقضاییه و دستور اکید و تعیین ساز و کار
برای این مسئله شاهد اتفاقات خوبی بودیم که جای خرسندی است
چرا که از به تاراج رفتن بخشــی از سرمایه ملت چه در قالب سرمایه
خصوصیوچهسرمایهدرقالبمزایدهوسرمایهعمومیجلوگیریشد.
شمشیر علوی را در دستگاه قضایی مشاهده میکنیم
حجتاالسالم والمسلمین حاج علیاکبری خطیب موقت نماز جمعه
تهران نیز در خطبه دوم نمازجمعه تهران با بیان اینکه خوشــبختانه
فضای تفکر بســیجی را در قوهقضاییــه ،در مدیریت عالی قوه هم
مشاهده میکنیم،عنوان کرد :چقدر جدی و چقدر قوی با سازماندهی
مناسب و آرایش فعال وارد میدان شده است .از یک سو تدبیر علوی را
در دولت میبینیم و از سوی دیگر شمشیر علوی را در دستگاه قضایی
مشاهدهمیکنیم.
ارادهای جدی در تنبیه ژنرالها از سوی دستگاه قضا
شکلگرفتهاست
نائب رییس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی هم پس
از اظهارات سخنگوی دســتگاه قضا در نشست با خبرنگاران مبنی
بر رســیدگی به پرونده کرســنت در پیامی در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی به بررسی پرونده وزیر ســابق نفت برای قرارداد
ننگین کرسنت اشاره کرد .نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد و کالت و
نائب رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی در این پیام
نوشت :سخنگوی قوهقضاییه از بررسی پرونده وزیر سابق نفت برای
قرارداد ننگین و فاسد کرسنت خبر دادند .خوشحالیم که ارادهای جدی
در جهت احیای حقوق مردم از ســوی دستگاه قضا و تنبیه ژنرالها
شکلگرفتهاست.

بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک
دادســتان تهران در ادامــه بازدیدهای
میدانی دادستان عمومی و انقالب تهران
از دادســراها به منظور ارزیابی عملکرد
و گفتوگوی چهرهبهچهــره با قضات،
کارکنان و مراجعهکننــدگان واحدهای
قضایی ،به مدت چهار ساعت از دادسرای
ناحیه یک بازدید کرد.
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ورود دادستانی به موضوع ذبح دامهای آبستن

در پی اطالع معاون دادستان تهران از ذبح دامهای آبستن
در کشــتارگاه فجر اسالمشهر ،مرتضی تورک معاون در
امور حقوق عامه روزگذشــته به صورت سرزده به محل
کشتارگاه مراجعه کرد و مشاهدات میدانی نشان داد که
اعالم گزارش ذبح دامهای آبســتن در این کشــتارگاه
صحت داشته است .در پی اطالع معاون دادستان تهران
از ذبح دامهای آبســتن در کشــتارگاه فجر اسالمشهر،
مرتضی تورک معاون در امور حقوق عامه صبح امروز به صورت سرزده به محل کشتارگاه مراجعه
کرد .مشاهدات میدانی نشان داد که اعالم گزارش ذبح دامهای آبستن در این کشتارگاه صحت
داشته و تورک معاون دادستان تهران در امور حقوق عامه در این باره گفت :وفق مقررات قانونی،
کشــتار و ذبح دام آبستن مطلقا ممنوع است و ذبح دام ماده نیز باید تحت شرایطی خاص با مجوز
وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد .وی در ادامه با اشاره به کوتاهی صورت گرفته از سوی جهاد
کشاورزی اســتان تهران و همچنین سازمان دامپزشکی ،تصریح کرد :در پی برخی ناهماهنگی
صورت گرفته میان دو نهاد مورد اشاره ،متاسفانه شاهد کشتار روزانه دام ماده و آبستن در کشتارگاه
فجر اسالمشهر هستیم .معاون دادستان تهران بیان کرد :در سایر کشتارگاهها نیز گزارشهایی از
کشتار و ذبح دامهای ماده و آبستن واصل شده است که موضوع به صورت فوری در حال بررسی
است .این مقام قضایی خاطرنشان کرد :دادستانی وفق صالحیت قانونی خود به این موضوع ورود
کرده است و اقدامات قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.
کرد :باید با یک کار و تالش جهادی آمار اینگونه
پروندهها را با مدیریت زمان کاهش داد.
دادستان تهران با اشاره به آسیبها و چالشهایی
که در فرآیندهای استعالمات برای پروندههای

قضائی وجــود دارد ،بر ضرورت تعیین یک زمان
محدود برای اعالم نظر کارشناسان و پاسخگویی
به استعالمات تاکید کرد و خواستار پیگیری مدام
قضات برای پاسخگویی اســتعالمات از سوی

دستگاههای ذی ربط شد .وی در بخش دیگری
از سخنان خود پیرامون برخورد قاطع با مرتکبین
جرایم ســرقت نیز گفت :جرم ســرقت تبعات و
آســیبهای زیادی را برای مالباختگان به همراه
دارد به همین دلیل برخورد با مرتکبیان آن از جمله
ســارقان به عنف و باید جــدی و بدون اغماض
باشــد ،زیرا این جرم بیشترین آمار را در کشور به
خود اختصاص داده است.
القاصی همچنین بر تکریــم ارباب رجوع ،جلب
رضایت مردم ،رعایت موازین قانونی و حفظ حقوق
شاکی و متهم در رسیدگیهای قضایی تاکید کرد
و گفت :رسالت دســتگاه قضایی پاسخگویی به
موقع و جلب رضایتمندی مردم در رسیدگیهای
قضایی است.
دادســتان تهران در ایــن بازدیــد همچنین از
تالشهای قضات برای رسیدگی به پروندههای
قدیمی تشکر کرد و گفت :با تالشی که همکاران
دادسرا طی ماههای گذشته متحمل شدند وضعیت
رسیدگیها مناسب اســت و با کاهش موجودی
پروندههای مسن و قدیمی ،رسیدگی در بسیاری
از شعب به روز شده و الزم است روند موجود حفظ
شود .دادســرای ناحیه یک تهران که در منطقه
یک تهران واقع شــده ،دارای  ۸شعبه بازپرسی،
 ۶شــعبه دادیاری تحقیق ۴ ،شعبه اجرای احکام
و سایر واحدها است.

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۹۹متهم پرونده موسوم
به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو روز گذشته
به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میــزان ،قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم مصطفی
یمینی شــاد ،متهم ردیف دوازدهم وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه
فراخواند .متهم یمینی شــاد گفت ۱۷ :سال در زمینه واردات و ترخیص
خودرو خارجی فعالیت دارم و مدیرعامل شرکت پندار خودرو رایکا هستم.
کلیه خودروهای ثبت سفارش شده توسط شرکت پندار خودرو رایکا به
صورت قانونی ثبت ســفارش و ترخیص شدهاند .وی مدعی شد :تمامی
سفارشات شــرکت پندار خودرو رایکا توســط نظری ،صدقی و طوسی
انجام گرفته اســت ،در این راستا بابت ثبت سفارش خودرو و دستمزد به
این افراد پرداختی داشتهام.
متهم یمینی شاد در پاســخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه مبالغ
را خارج از حقوق و ضوابط قانونی به این افــراد پرداخت کردید؟ گفت:
بلــه خارج از ضوابط به آنها کارمزد پداخت کردهام .متهم یمینی شــاد
مدعی شد :تمامی ثبت سفارشات شرکت پندار خودرو رایکا ،قبل از تاریخ
ممنوعیت ثبت ســفارش خودرو یعنی تاریخ  ۹۵/۱۰/۱۲بوده است .وی
در ادامه دفاعیات خود مدعی شــد :در بحث واردات خودرو کلیه حقوق
گمرکی ،عوارض و مالیات دولتی را پرداخته کرده و تخصصی در زمینه
ثبت سفارش خودرو نداشته اســت و هیچ ارتباطی با متهمین مرتبط با
پرونده ندارد.
متهم یمینی شاد به مدت  18ماه متواری بوده است
یزدانی فر ،نماینده دادستان در ارتباط با دفاعیات متهم یمینی شاد گفت:
متهم یمینی شاد از تاریخ  ۹۷/۵/۲الی  ۹۸/۱۱/۸به مدت  ۱۸ماه به ترکیه
رفته و متواری بوده اســت .نماینده دادستان افزود :متهم یمینی شاد ،به
آقایان عبدالرضا نظری ،صمد صدقی و علی طوسی برای ثبت سفارشات
واریز وجه داشته اســت و مبالغی به افراد مذکور واریز وجه داشته است،
این ســه نفر نیز مهدی معینی که متهم پرونده نیز است را معرفی کردند
و مدعی شدند که برای شــرکت پندار خودرو رایکا ثبت سفارش انجام
داده و واسطه بودهایم.
وی بیان کرد :در ارتباط با متهم یمینی شاد  ۱۰۸۳دستگاه خودرو خارجی
توســط متهم به صورت غیر قانونی اقدام به ثبت سفارش و واردات شده
است ،با توجه به اینکه ســامانه ثبت سفارشات خودرو دارای اختالالت
و مشکالتی بوده است ،متهمین پرونده با ترفند و اعمال نفوذ که به کار
میگرفتنــد ،دیتا و اطالعات مندرج در ســامانه را تغییر میدادند ،خانم
تنگستانی و سعید نوروزی از دالالن ثبت سفارش خودرو در پرونده هستند
که سازمان یافتگی جرم در ثبت سفارشات خودرو خارجی مشهود است.
وکیل متهم یمینی شاد ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی به موکلش گفت:
متهم نوروزی به صورت مع الواسطه با موکلم در ارتباط بوده و آقای یمینی
شاد با بقیه متهمین پرونده ارتباطی ندارد.
در ادامه جلسه دادگاه متهم نوروزی ،متهم ردیف سیزدهم ضمن رد تمامی
اتهامات انتسابی گفت :به عنوان ترخیص کار خودرو در گمرک بازرگان
مشغول بودهام ،آقای رضا رادمهر و خانم فرشته تنگستانی به من مراجعه
میکردند و با اخذ مبلغی از آنها برایشان خودرو ثبت سفارش میکردم.
متهم نوروزی در پاسخ به ســوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه در ثبت
سفارشات خودرو مرتکب جعل یا استفاده از ترفندی برای جعل کردید؟
گفت :هیچ نفوذی در سامانه ثبت سفارش نداشتهام و از کارم پشیمانم.
نماینده دادستان نسبت به ادعای متهم نوروزی گفت :نکته حائز اهمیت
در قبال متهم نوروزی این اســت که عمده دسترســیها به اطالعات و
دیتاهای سامانه ثبت سفارش از طریق آقای صیادی با متهم بوده است.
نماینده دادســتان ،خطاب به متهم نوروزی گفت :ارتباط شما با سلیمان
زاده ،صیادی و تنگســتانی در جریان اقدامات غیر قانونی و مجرمانه چه
بوده است؟ متهم نوروزی پاسخ صریح و شفاف به سوال نماینده دادستان
نداد .وی مدعی بود اقداماتش غیر قانونی نبوده و مبالغی را که از متهمین
دریافت کرده عرفی بوده است.
متهم نوروزی اتهام جعل در سامانه را پذیرفته است
در ادامه یزدانی فر نماینده دادستان بیان کرد:حسین سلیمان زاده یکی
دیگر از متهمین پرونده ثبت ســفارش خودرو مدعی است که صیادی
اطالعات و دیتاها را از طریق یاهو مســنجر به متهم نوروزی برای ثبت
سفارشــات خودرو خارجی داده اســت ،تمامی ادعاهای متهم نوروزی
متناقض و غیر قابل پذیرش اســت ،متهم نوروزی اتهام جعل در سامانه
را پذیرفته ،ولی تصورش این بوده که این درآمد مشــکلی ندارد ،از نظر
دادســتانی اتهامات متهم نوروزی محرز است و اقدامات وی جرم تلقی
میشود.
ســپس وکیل متهم نوروزی تمامی اتهامات انتسابی به موکلش را رد و
گفت :موکل کفایت الزم برای دفاع از خود در دادگاه را ندارد .یزدانی فر،
نماینده دادســتان در خصوص رد اتهامات از طرف وکیل متهم نوروزی
گفت :موکل شــما هوشــمندانه و به دقت در دفاعیاتش پراکنده گویی
میکند تا مبادا در این بین اعترافی کند یا حرفی علیه خودش را بزند ،این
رفتار حاکی از عدم صداقت موکل شــما بوده و در عمل رافع اتهامات به
متهم نوروزی نخواهد بود .قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلسه دادگاه
گفت :ادامه دفاعیات روز سهشنبه استماع میشود.

