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برخورد قاطع دادستانها با مخالن
نظموامنیتعمومی
رییس کل دادگستری خراسان
رضوی بر لزوم برخورد قاطعانه
دادســتانها با مجرمان جرایم
خاص و خشن و مخالن نظم و
امنیتعمومیتأکیدکرد.
غالمعلی صادقی در مراســم
تکریم و معارفــه رییس حوزه
قضایی ششتمد با تشریح سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه آزادی
های مشروع و حقوق شهروندی افزود :از مسئوالن حوزههای قضایی
خواستهشدهتاضمناعمالنظارتبرحسناجرایقوانین،باحساسیت
نسبت به تسریع در انجام امور مراجعان محترم همت گمارند.
رییس شورای قضایی خراســان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات
متعددهماهنگیوتعاملیبانیروهاینظامی،انتظامی،امنیتیواجرایی
گفت:دادستانهایعمومیوانقالبمیبایستدرچهارچوب موازین
شرعیوقانونیباقاطعیتوشجاعتنسبتبهبرخوردبامجرمانجرایم
خاص و خشن و مخالن نظم ،امنیت و آرامش عمومی اقدام کرده و
ضمن ًا از ســرمایه گذاری های مشروع در راستای اجرای سیاستهای
ابالغی از ناحیه ستاد مدیریت قضایی استان حمایت کنند.رییس کل
دادگستری خراســان رضوی با گرامیداشت هفته بسیج ،این هفته را
فرصتی مناسب برای بیان رشــادتهای فرزندان ایران اسالمی در
دوران  8سال دفاع مقدس و پس از آن دانست و افزود :راه برون رفت
از مشکالت کنونی کشور اتکا به توان داخلی با روحیه بسیجی در سایه
کار جهادی و تالش مضاعف است.گفتنی است در این مراسم ضمن
تقدیر از زحماتوخدماتجناب آقای محمدی؛جناب آقاینجم آبادی
بعنوان رییس جدید حوزه قضایی ششتمد معرفی شد.

تعیینتکلیفخودروهایتوقیفی
در زنجان
رییس کل دادگستری زنجان بر
لزوم تعیین تکلیف خودروهای
توقیفیدرپارکینگهایشورای
هماهنگی مواد مخدر زنجان
تاکیدکرد.
حجتاالسال موالمســلمین
اســماعیل صادقی نیارکی در
راســتای تاکیدات رییس قوهقضاییه به همراه دادستان مرکز استان
زنجان با حضور در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،
از بخشهای مختلف این پارکینگ بازدید کرد.رییس کل دادگستری
اســتان زنجان با بیــان اینکه در گذشــته خودروهــای توقیفی در
پارکینگهای مختلفی نگهداری میشدند که بخاطر تراکم خودروها،
نظارتهای خوبی بــرای نگهداری این خودروها انجام نمیشــد،
خوشبختانه شاهد تجمیع خودروها در پارکینگ اختصاصی شورای
هماهنگی مبارزه با موادمخدر هستیم که این یک اقدام خوب و موثر
است.صادقی ادامه داد :امروز بالغ تعداد کمی خودروی توقیفی داریم
که البتهخودروهای قدیمیهمگیتعیینتکلیفشدهاند که انتظار این
است خودروهای باقی مانده در سریعترین زمان تعیین تکلیف شوند.
وی گفت :در خصوص نحوه نگهداری تاکید بر این است که رعایت
استانداردهای روز و نوین در نگهداری خودروهای توقیفی رعایت شود
و هیچ خودرویی در معرض خسارت و آسیب نباشد.
رییسکلدادگستریاستانزنجانافزود:خوشبختانهدراینچندسال
اخیراقداماتخوبیدرشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرانجامشده
که این اقدامات قابل تقدیر است.

لزوم بهبود امکانات دستگاه قضایی
بهمنظورخدمترسانیبهتر
رییس کل دادگســتری استان
آذربایجــان غربــی در دیدار با
استاندارآذربایجانغربیخواستار
اجرای مفادتفاهمنامهمنعقدهدر
سفر رییس سابق قوه قضاییه به
استان در اسفند ۱۳۹۹شد.
ناصر عتباتی در جلسهای که با
حضور معاون عمرانی اســتاندار ،رییس سازمان برنامهریزی استان و
معاون مالی و پشتیبانی دادگستری استان برگزار میشد به نیازمندیها
و کمبودهای موجود در دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه اشاره و بیان
کرد :طبق مفاد تفاهم نامه منعقده در سفر ریاست سابق قوه قضائیه به
استان در اسفند ۱۳۹۹همگی نیازهای ضروری با حضور ریاست سابق
قوه قضاییه برآورد شده و تفاهمنامه فی مابین مسئولین استانی منعقد
شدهاست،قسمتیازاحتیاجاتدستگاهقضاییراشاملمیشودکهبرای
خدمت رسانی بهتر ،تامین آنها ضروری هست .رییس کلدادگستری
استان آذربایجان غربی با تشــکر از توجه ویژه استاندار ،از پیگیری و
حمایت وی تشکر و این نوع همکاری تاثیر گذار را موجب تعالی استان و
رضایتمندی مردم دانست .محمدصادق معتمدیان ،استاندار آذربایجان
غربی هم در این نشســت به تامین نیازمندیهای عمومی دستگاه
قضایی استان تاکید کرد و گفت :تامین نیازهای دستگاه قضایی به نفع
مردم و درجهت حل مشکالت مردم هست و باید برای مرتفع کردن
آنها کم نگذاریم .معتمدیان ،افزود :علیرغم اینکه پروژههای متعددی
در سطح استان نیاز به تکمیل و تامین اعتبار دارند ،ولی مواردی که در
تفاهمنامهقیدشدهضروریهستندویقین ًادرجهترفعمشکالتمردم
بکار خواهند رفت .معتمدیان ،پس از بررسی در خصوص نیازمندیها
موارد اولویت دار و ضروری را در طول جلسه پیگیری و دستورات عملی
و نتیجه بخشی صادر کرد که کمک به ساخت دادگستری شهرستان
شــوط ،ســاخت مجتمع قضایی  ۱۵هزار متر مربعی در مرکز استان،
واگذاری ساختمانهای مازاد دانشگاه فنی حرفهای به دستگاه قضایی
استان ازجمله این موارد بود .همچنین مقرر شد اعتبار الزم برای تکمیل
سالنتشریحپزشکیقانونیدرشهرستانخویاختصاصیابدتامشکل
مردم شمال استان حل شود ،کمک به تامین بخشی از نیازمندیهای
زندانهای استان از مصوبات دیگر جلسه بود.

دیدار مردمی با جمعی از بسیجیان و
ایثارگران
رییس کل دادگســتری استان
کهگیلویــه و بویراحمد دیدار
مردمــی این هفته خــود را به
بسیجیانو ایثارگران اختصاص
داد.حسننگینتاجیبهمناسبت
گرامیداشت هفته بسیج ،دیدار
مردمــی این هفته خــود را به
بســیجیان و ایثارگران اختصاص داد .وی در این برنامه که از سوی
دادگستری و دفتر حمایت از بســیجیان و ایثارگران سپاه فتح استان
کهگیلویهوبویراحمدبرگزارشد،نگینتاجیضمنمالقاتبابسیجیان
وایثارگران،دستوراتقضاییالزمراجهتبررسیدرخواستهایآنان،
در ارتباط با فرایند دادرسی ،صادر کرد.
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حراج حضوری اموال تملیکی
پس از ورود دستگاه قضایی

در پی ورود جدی دســتگاه قضایی به ساماندهی اموال
تملیکی ،روز دوشــنبه اولین مزایــده حضوری (حراج)
سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان
قوهقضاییه برگزار شــد .نماینده قوهقضاییه در سازمان
جمع آوری و فروش امــوال تملیکی نیز در خصوص این
جلسه مزایده عنوان کرد که نیاز است حراجها از حضوری
به الکترونیک تبدیل شود.

نیز آموزش الزم را ندیدهاند.
نماینده قوهقضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
گفت :وقتی کاالیی به ظن قاچاق توقیف میشود ،گاه ًا تا  ۹۰درصد
آن استرداد میشود که مشکالت فراوانی به بار میآورد .زمانی که
کاالیی به ظن قاچاق توقیف میشــود و بعد از طی مراحل قانونی
حکم برائت صادر میشود هم به دولت و هم به صاحب کاال خسارت
زده شده است که علت همه اینها عدم آموزش است.
باید هفتهای یک حراج برگزار شود
وی با بیان این که اقدامات انجام شــده در راستای حراج حضوری
حرکت مثبتی است ،گفت :این اقدام حرکت خوب و مناسبی است،
اما کافی نیست .باید هفتهای یک حراج برگزار شود .همچنین باید
تالش شود این حراج از حالت حضوری به حراج الکترونیک تبدیل
شود .در حراج الکترونیک شاهد اســتقبال بیشتری از سوی افراد
مختلف خواهیم بود و دایره وسیعتری را دربرخواهد گرفت.

رســولی فاضل ادامه داد :حراج الکترونیکــی نیازمند کیف پول
الکترونیکی اســت این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت
گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دســتورات الزم را به بانک مرکزی
داده اســت و منتظر افزایش ســقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰
میلیون تومان به  ۱میلیارد تومان هستیم .با تبدیل حراج حضوری
به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت  ۶ماه
تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کاالها در سازمان اموال
تملیکی نخواهیم بود.
نماینده قوهقضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
در درباره تعیین تکلیــف خودروهای توقیفی در ســازمان اموال
تملیکی گفت :برای تعیین تکلیف این خودروها باید جلســهای در
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شود تا در این مورد تصمیم
گیری شود .اگر این ستاد تعیین تکلیف این کاالها را در صالحیت
و وظایف خود ندانست این موضوع باید در هیئت دولت مطرح و در
آن جا تصمیم گیری شود.

کاهش مراجعات حضوری به واحد های ثبتی با افزایش خدمات الکترونیک
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
از اداره کل ثبت شــرکتها و مؤسسات
غیرتجاری بازدید کرد.

با حضور کارشناســان مربوطه به منظور کاهش
مراجعات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک
خبــر داد.بابایــی تصریح کرد :بــا عرضه تمامی
خدمات ثبتی براســاس ســامانه ثنــا و تطبیق با
امضــای الکترونیکی فرد ،امــکان جعل کاهش
مییابد؛ بنابراین گزارش ،کشاورز مدیر کل ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری نیز در جریان این

بازدید به ارائه آمار و عملکرد این اداره کل پرداخت.
در پایان نیز از تعدادی از کارشناسان اداره کل ثبت
شرکتها تقدیر به عمل آمد.
مراجعه حضــوری به واحدهای ثبتی
باید به حداقل برسد
همچنین رییس ســازمان ثبت اســناد و امالک

کشور در نشســت با معاونین و مدیر کل سازمان
ثبت اســناد و امالک اســتان تهران بــا تاکید بر
کاهش پروندههای ادارات اجرای اسناد رسمی و
رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم ،گفت :یکی
از اولویتها و سیاستهای سازمان ثبت در دوره
تحول و تعالی قوهقضاییه رضایتمندی مردم است
که همه مدیران و کارکنان ثبت باید آن را سر لوحه
امور خود قرار دهند .وی خاطرنشان کرد :در دوران
تحول و تعالی به مدیران کارآمد و دلســوز که بر
روند کار در واحدهای خود نظارت داشــته باشند،
نیــاز داریم و مطمئنا اســتفاده از مدیران جهادی
باعث افزایش رضایتمندی مردم و پیشبرد سریع
امور خواهد بود .بابایی همچنین بر تشکیل جلسات
هفتگی با مدیران به جهت پایش و رصد عملکرد
واحدها تاکید و بیان کرد :با توجه به روند مکانیزه
بودن اکثر فرآیندهای ثبتی ،تالش ما براین است
مراجعه حضوری متقاضی به حداقل برسد.
در پایان این جلسه از کارکنان نمونه اداره اجرای
اسناد رسمی اســتان تهران توسط رییس سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور تقدیر شد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور:

تضمین امنیت سپردههای بانکی از مزایای رأی وحدت رویه دیوان است

معاون نظارت و بازرســی دیوان عالی کشور ،گفت :با رأی
وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی ،این اطمینان و اعتماد
برای مردم و صاحبان سپردهها نزد بانکهای خصوصی ایجاد
میشود که اموال آنها در امنیت کامل قرار دارد.

غالمعلیصدقیدرگفتوگوبامیزانبااشارهبهوظایفدیوانعالیکشور
طبق اصل  ۱۶۱قانون اساســی ،اظهار کرد :یکی از مهمترین وظایف و
کارکردهای دیوان عالی عبارت است از نظارت بر ُحسن اجرای قوانین
در دادگاهها؛ بدین معنا که اگر سوءجریانات قضایی در دادگستریها و
دادگاهها وجود داشته باشد ،این دیوان عالی است که ورود پیدا میکند و
راه آن جریان سوء را سد میکند؛ نکته قابل تأمل آنکه در قانون اساسی
غیر از دیوانی عالی کشور از نهاد دیگری به عنوان مسئول نظارت قضایی
نام برده نشده است؛ این امر دارای مفهوم و بار حقوقی و ساختاری است.
وی وظیفه دوم دیوان عالی کشور را ایجاد وحدت رویه قضایی دانست
و گفت :دیوان عالی کشور عالوه بر شأن نظارتی خود بر مقوله اختالف
در استنباطها و برداشتهای قضایی نیز ورود پیدا میکند و رویه درست و
استنباطصحیحوبرداشتدقیققانونیرابهشکلرأیوحدترویهصادر
میکند تا این رویههای واحد مورد استفاده قضات در دادگاهها قرار گیرد.
صدقی بیان کرد :صدور آرای وحدت رویه قضایی با استفاده از ظرفیت
هیئت عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از کلیه قضات دیوان عالی
اعم از رؤسای شعب ،مستشاران و اعضای معاون هستند ،انجام میگیرد.
کارکنــان بانکهای خصوصی از مصادیق مأمورین به
خدماتعمومیمحسوبمیشوند
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به رأی وحدت

قضـایی

پرداخت مطالبات کارگران سد شفارود
تاهفتهآتی

بابایی در بازدید از اداره ثبت شرکتها تاکید کرد

حســن بابایی در ادامه بازدیدهای خود به صورت
از پیش اعالم نشــده ،به همراه معاونین و مدیران
کل ستادی از اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجــاری بازدید کــرد .وی پــس از بازدید از
بخشهای مختلف و استماع صحبتهای کارکنان
این اداره به ارزیابی وضعیت موجود پرداخت.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در جریان
این بازدید خطاب به کارکنان و مدیران اداره کل
ثبت شرکتها با بیان اینکه مدیران ثبت شرکتها
بایــد تحول گرا ،جهادی و جوان باشــند ،بر لزوم
استفاده از تجارب کارکنان باسابقه تاکید کرد.
بابایــی تکریم ارباب رجوع و همــکاران را امری
مهم دانســت و الکترونیکی و هوشمندســازی
فرآیندها در اداره ثبت شرکتها با هدف به حداقل
رســاندن مراجعه حضوری متقاضی را مورد تاکید
قرار داد .وی همچنین از تشــکیل کارگروههایی
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قاسم رسولی فاضل درباره جزییات برگزاری جلسه مزایده حضوری،
گفت :در این جلســه مزایده ۱۱ ،استان حضور داشتهاند و  ۲هزار و
 ۱۱۴ردیف کاال در قالب  ۲۷۳پارتی به ارزش کارشناسی پایه ۵۵۲
میلیارد تومان به فروش گذاشته شد .رسولی فاضل در ادامه با بیان
اینکه از مجموع از  ۲۷۳پارتی ۹۳ ،پارتی به فروش رفته است ،گفت:
ارزش ریالی کاالهای فروش رفته تا این لحظه از ســوی سازمان
اموال تملیکی اعالم نشده است.
حجم ورودی کاالها با خروجی مطابقت ندارد
نماینده قوهقضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با
اشاره به این که در این حراج کاالهای متنوعی وجود داشته است،
تاکید کرد :حجم ورودی کاالها به سازمان اموال تملیکی با خروجی
از این سازمان مطابقت ندارد و میتوان گفت به ازای ورود سه کاال به
انبارهای این سازمان ،یک کاال خارج میشود و این موضوع دالیل
مختلفی دارد که میتوان رســوب کاال را یکی از این موارد نام برد.
وی در ادامه با بیان این که ساختار سازمان اموال تملیکی جوابگوی
این حجم از عملیات نیست گفت :ساختار سازمان اموال تملیکی به
لحاظ نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات با توجه به عملیاتی که
برعهده آنها گذاشته شده است پاسخگو نیست.
رســولی فاضل در ادامه با بیان این که مدت زمان پروندههایی که
در سازمان تعزیرات تعیین تکلیف و رای قطعی آن صادر میشود
یکی دیگر از مسائلی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد ،گفت:
آموزش کارکنان در سازمان اموال تملیکی هیچ جایگاهی ندارد و
اگر آموزشی صورت گرفته است به صورت مقطعی ،موردی و اندک
بوده است .این عدم آموزش تنها به سازمان اموال تملیکی برنمی
گردد بلکه کارکنان دستگاههای مرتبط با مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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رویه دیوان ۱۳۹۹/۷/۱۵-۷۹۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد
مشمول شدن کارکنان بانکهای خصوصی به ماده ۵۹۸قانون مجازات
اسالمی و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها به عنوان متصرف غیرقانونی
نســبت به وجوه و سایر اموال سپرده شــده به آنها تصریح کرد :طبق
رأی وحدت رویه جدید صادره از سوی دیوان عالی ،کارکنان بانکهای
خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند؛
نتیجت ًا چنانچه این کارکنان مرتکب جرائمی نظیر اختالس ،ارتشــاء و
تصرفغیرقانونیدراموالسپردهشدهبهآنهاشوندمانندکارکناندولتی
برای آنها نیز کیفر قانونی و مجازات تعیین میشود .وی افزود :چنانچه
کارکنان بانکهای خصوصی در زمره مأمورین به خدمات عمومی لحاظ
نمیشدند،آثارزیانباریبرایجامعهونظامکیفریپدیدمیآمدکهازجمله
آنهامیتوانبهتنزلجرمارتکابیویاحتیعدمتعقیبکیفریفردمجرم
درصورت عدم شکایت بانک اشاره کرد؛ فرض کنید ،یک کارمند بانک
خصوصی ،از مشتری پولی بابت انجام وظیفه بانکی دریافت میکند که
مصداق ارتشاء محسوب میشود ،اما ممکن است کارمند رشوه گیرنده
مدعیشودکهمبلغدریافتیازمشتریدرقبالخدمتحقوقیومالیبوده
که به او ارائه کرده است؛ در نتیجه در اینجا آن کیفری که در قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء مندرج شده برای کارمند مزبور لحاظ نمیشود.
اســتداللهای دیوان عالی کشــور برای صدور رأی
وحدت رویه
صدقی در ادامه با اشاره به استداللهای مطرح شده در هیئت عمومی
دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه مشمول شدن کارکنان
بانکهایخصوصیبهماده ۵۹۸قانونمجازاتاسالمی،گفت:باعنایت
به الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و
تصویب قانون ارتقای سالمت نظام اداری بر پایه این کنوانسیون ،اعمال
مقررات حاکمیتی برای بخــش خصوصی بویژه بانکهای خصوصی
ضرورت داشت ،چرا که در کنوانسیون مزبور نیز تأکید بر اعمال مقررات
نظیر ارتشــاء و اختالس و پولشــویی در مواد  ۲۱و  ۲۲و  ۲۳نسبت به
کارکنان بخش خصوصی است .برای بخش خصوصی است .به عبارت
دیگر ،وحدت رویه جدید صادر شده از سوی دیوان عالی به نوعی استناد
بینالمللی دارد .وی افزود :در اینجا باید به اهمیت یکنواختی و یکپارچگی
مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور و عدم تعارض این مقررات با
قوانین نظام بینالملل در جهت تضمین امنیت سرمایهگذاری نیز اشاره
کنیم که این امر با رأی وحدت رویه دیوان عالی درخصوص بانکهای
خصوصی تا حدودی محقق میشــود .معاون نظارت و بازرسی دیوان
عالی کشور تصریح کرد :اســتدالل دیگری که در صدور رأی وحدت
رویه مشمول شــدن کارکنان بانکهای خصوصی به ماده  ۵۹۸قانون

مجازات اسالمی و تعقیب کیفری آنها در صورت اختالس و ارتشاء و
تصرف اموال مطرح شد ،آن بود که در مقوله ارائه خدمات عمومی ،اساس ًا
بحث کار کردن در بخش دولتی یا غیردولتی یا خصوصی مطرح نیست
بلکه مالک ارائه خدمت به عموم در وجوه مختلف است؛ لذا هر فردی که
مشغولارائهخدماتعمومیاست،اعمازکارمندیاغیرکارمندوهمچنین
شاغلدربخشدولتییاغیردولتی،بایدمشمولماده ۵۹۸قانونمجازات
اسالمیباشد؛مادهایقانونیکهمأمورینبهخدماتعمومیراکهاستفاده
غیرمجاز از وجوه و سپردهها میکنند ،مخاطب قرار داده است.
اطمینان حاصل کردن مردم از امنیت وجوه و سپردههای
خود نزد بانکهای خصوصی
وی یکی دیگر از مزایای رأی وحدت رویه دیوان عالی در مورد مشمول
شدن کارکنان بانکهای خصوصی به ماده ۵۹۸قانون مجازات اسالمی
را اطمینــان حاصل کردن مردم از امنیت وجوه و ســپردههای خود نزد
بانکهای خصوصی دانست و گفت :با رأی وحدت رویه صادره از سوی
دیوان عالی ،این اطمینان و اعتماد برای مردم و صاحبان ســپردهها نزد
بانکهای خصوصی ایجاد میشود که اموال آنها در امنیت کامل قرار
داردوچنانچهدستدرازیبهاینامولوسپردههاصورتگیردویادرقبال
آنها سهلانگاری شود ،دستگاه قضایی از ظرفیتها و امکانات قانونی
برای کیفر رساندن متخلفان و مجرمان بهره خواهد گرفت.
صدقی بیان کرد :همچنین با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی در مورد
مشمول شدن کارکنان بانکهای خصوصی به ماده ۵۹۸قانون مجازات
اسالمی ،یک عامل پیشــگیری و بازدارندگی ایجاد میشود تا کارکنان
و مدیران بانکهای خصوصی در قبال حفاظت و حراســت از اموال و
سپردههای مردم نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهند .معاون نظارت
و بازرســی دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به نقش رأی وحدت رویه
دیوانعالیدرخصوصبانکهایخصوصیدرراستایتقویتبعدنظارتی
وتنظیمگریبانکمرکزیگفت:دیوانعالیکشورباصدورآرایوحدت
رویهدرخصوصسودهایبانکیوبانکهایخصوصی،بهنوعیدرجهت
تقویت ابعاد اجرایی و نظارتی بانک مرکزی گام برداشته و بر آمره بودن
ضابطههایحاکمبراینبانکتأکیدکردهاستواینامرمیتواندبهایجاد
انسجام بیشتر در نظام پولی و بانکی کشور بیانجامد.
صدقی تاکید کرد :رأی وحدت رویه دیوان عالی در مورد مشمول شدن
کارکنانبانکهایخصوصیبهماده ۵۹۸قانونمجازاتاسالمیوتحت
تعقیبقرارگرفتنآنهابهعنوانمتصرفغیرقانونیدرصوتانجامسوء
اســتفاده از وجوه ،در حکم قانون است یعنی برای همه مراجع قضایی و
غیرقضایی ،بانکها ،سازمانهای نظارتی ،بانک مرکزی و به طور کلی
همه بخشهای دولتی و غیردولتی الزماالتباع است.

معاون دادگســتری گیالن ،با بیان اینکه کارگران پروژه سد شفارود سه ماه
حقوق دریافت نکردهاند و مشکالتی برای آنان ایجاد شده است ،گفت :ظرف
یک هفته آینده پیمانکار اقدام به پرداخت مطالبات و معوقات کارگران خواهد
کرد .جاناحمد آقایی ،سد شــفارود را یکی از منابع بسیار مهم آبی در غرب
استان گیالن دانست و اظهار کرد :مطالعات این پروژه قبل از انقالب در سال
 ۵۲آغاز و در ســال  ۵۶به پایان رسیده است .وی یکی از خدمات ارزنده نظام
جمهوری اسالمی را تامین اعتبار پروژه سید شفارود دانست و افزود :بحث
زیســت محیطی این پروژه در سال  ۸۵به انجام رسید و گشایشی در تامین
اعتبار آن از محل تسهیالت بینالمللی چین ایجاد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن در گفتوگوی
ویژه خبری باران ،با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بدنه سد شفارود از سال،۹۳
خاطرنشان کرد :در حال حاضر این پروژه پیشرفت ۴۸درصدی دارد.
آقایی،بابیاناینکهطیچندمااخیرمشکالتیبرایکارگرانپروژهپیشآمده
است ،گفت :یکی از رسالتهای دستگاه قضایی براساس قانون رفع دغدغه
و نگرانی مردم به ویژه قشر کارگر است و خوشبختانه مردم دستگاه قضایی را
پناهگاه خود میدانند و در جهت مطالبات خودشان مراجعه میکنند.
وی با اشاره به برگزاری نشســت بررسی مشکالت کارگران سد شفارود با
حضور مدیرعامل شرکت کارفرما ،پیمانکار و برخی از مدیران استانی ،عنوان
کرد :کارگران این پروژه سه ماه حقوق دریافت نکردهاند و مشکالتی برای
آنان ایجادشدهاستلذامصوبشدکهظرفیکهفته آیندهپیمانکاراقدامبه
پرداخت مطالبات و معوقات کارگران کند؛ همچنین بدهی ۱۸میلیارد تومانی
بیمه تامین اجتماعی باید وصول شود.
معاون دادگســتری گیالن ،با تاکید بر لزوم جلب رضایت کارگران توسط
پیمانکار،اظهارکرد:پیمانکاربراساسقانونمکلفبهپرداختطلبکارگران
و آغاز عملیات اجرایی سد است ،زیرا تاخیر در پروژه آسیب به بیتالمال بوده و
هزینه زیادی را بر حاکمیت تحمیل میکند لذا با قصور و ترک فعلها در این
حوزه نیز برخورد قانونی میکنیم.
وی قانون را فصلالخطاب دانست و یادآور شد :پیمانکاران براساس قانون
مکلف به پرداخت مطالبات کارگران هستند؛ در غیر این صورت زمینهساز
اعتصاالت کارگری خواهند شد و قانون در این حوزه تعارف و مماشات ندارد.

آغاز فعالیت ۲۶مشاور خانواده
قوه قضاییه در استان کرمان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت :با
برگزاری دو دوره تحلیف مشاوران خانواده قوه قضاییه ۲۶ ،مشاور در استان
کرمان فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کردند.
سید مهدی قویدل در دومین آیین تحلیف و اعطای پروانه فعالیت مشاوران
خانواده قوه قضاییه در اســتان کرمان اظهار کرد :این مشــاوران به عنوان
مشاوران مرکز وکال ،کارشناســان رسمی و مشاوران رسمی قوه قضاییه و
تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل
استان کرمان مرکز در استان کرمان فعالیت خواهند کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان
اینکهدر راستایاجرایقانونحمایتازخانوادهودرپیتصمیمگیریدستگاه
قضایی بر جذب مشــاوران خانواده در دستگاه قضایی ،مجموعا  ۲۶مشاور
در اســتان کرمان آغاز به کار کردهاند ،اظهار کرد :در نخستین آیین تحلیف
مشاوران رسمی قوه قضاییه  ۲۰مشاور و در دومین آیین تحلیف  ۶مشاور در
استان کرمان سوگند یاد کرده و فعالیت رسمی خود را آغاز کردهاند.
ویگفت ۱۱:نفردرسطحاستانکرمانمجوزراهاندازیمرکزمشاورهخانواده
قوه قضاییه را دریافت کردهاند که از این تعداد سه مرکز در شهرستان کرمان
راهاندازی خواهد شد .قویدل خاطرنشان کرد :بهمنظور مدیریت و ساماندهی
پروندههایطالقازسال ۱۳۹۸باهمکاریبهزیستیسامانهتصمیمدرسطح
کشور و مرکز استان کرمان ایجاد شد و سپس در بازه زمانی تا آذرماه  ۹۹در
هشت شهرستان استان کرمان این سامانه راهاندازی و فعال شد.
معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریاستانکرماناظهارکرد:
در سامانهتصمیم،متقاضیانطالق مکلفهستندوارد سامانه مربوطهشدهو
پس از ثبت نام ،حداقل در ۵جلسه مشاوره شرکت کنند تا در نهایت در صورت
تشخیص عدم سازش ،پرونده به دستگاه قضایی وارد شود.

رفع تصرف بیش از ۲هزار مترمربع از
اراضی روستای طزرجان یزد با اقدامات
دادستانی

دادستان عمومی و انقالب شهرستان تفت در استان یزد گفت ۲ :هزار و ۶۰۰
مترمربع از اراضی که در سالهای گذشته با استناد به قولنامهها خالف واقع در
منطقهتلخرگوشیروستایطزرجانبهافرادواگذارشدهبودرفعتصرفشد.
سیدمحمدابراهیماقبالی،اظهارکرد:درسالهایگذشتهبااستنادبهواگذاری
از طریق قولنامههای خالف واقع در روستای طزرجان تعرضاتی نسبت به دو
هزارو ۶۰۰مترمربعازاراضیاینروستاصورتگرفتهبود.ویافزود:بخشیاز
ایناراضیکهدرمنطقهتلخرگوشروستایطزرجانقرارداردباسوءاستفاده
به اشخاص مختلف واگذار و در آن ساخت و سازیهایی انجام گرفته بود.
اقبالی گفت :همچنین با همکاری اداره کل منابع طبیعی نسبت به تخریب
مستحدثات موجود در اراضی تصرف شده اقدام و مالکیت دولتی این اراضی
تثبیت شد .دادســتان عمومی و انقالب شهرستان تفت اضافه کرد :خرید،
فروش و واگذاری اراضی باید از طریق مراجع قانونی انجام گیرد و استناد به
قولنامهها خالف واقع دلیل بر مالکیت افراد نمیباشد.

رشد ۱۰درصدی تلفات برق گرفتگی

در هفت ماه سال جاری  ۵۵۲نفر بر اثر برق گرفتگی در کشور جان خود را از
دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۵۰۲
نفر بود ۱۰،درصد بیشتر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ،در هفت ماهه سال
جاری از کل تلفات برق گرفتگی ۴۹۷نفر مرد و ۵۵نفر زن بودند .همچنین در
این مدت بیشترین آمار تلفات برق گرفتگی در تیر ماه با ۱۰۵فوتی و کمترین
آمار با ۴۶فوتی در فروردین ثبت شده است.
درهفتماههامسالاستانهایتهرانبا،۸۳خوزستانبا،۴۷خراسانرضوی
و فارس با  ۳۷و استانهای کهگیلویه و بویراحمد با دو ،ایالم با سه ،زنجان و
خراسان جنوبی با  ۵فوتی کمترین آمار تلفات را داشته اند .این آمار در استان
چهارمحال و بختیاری نیز صفر گزارش شده است.
آمارهای سازمان پزشــکی قانونی کشور نشان میدهد که آمار تلفات برق
گرفتگی در  ۵سال اخیر روندی افزایشی داشته و از  ۵۹۵نفر در سال ،۱۳۹۵
به  ۷۳۹فوتی در سال گذشته ( )۱۳۹۹رسیده است .بررسیهای انجام شده
در سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد که اغلب این حوادث به دلیل عدم
آشناییبااصولپیشگیریازوقوعبرقگرفتگیونیزبیتوجهیبهاصلکلی
برق گرفتگی (یعنی عبور جریان برق از بدن به زمین) رخ میدهد.

