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بازدید دادستان کل کشور از پارکینگ
خودروهای توقیفی
دادستانکلکشوردرپیدستور
رییس قوه قضاییه ،از پارکینگ
خودروهای توقیفی مرتبط با
پروندههــای مــواد مخدر در
منطقه شهریار بازدید کرد.
پیرو دستور رییس قوه قضاییه
به دادستان کل کشور ،مبنی بر
تسریع تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص
پروندههای مواد مخــدر ،حجتاالسالموالمســلمین منتظری
گ خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای
روزگذشــته از پارکین 
مواد مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.
دادستان کل کشور در این بازدید در جریان آمار خودروهای توقیفی،
تعداد و ســال توقیف ،نحوه مزایده و فروش ،نحوه نگهداری قرار
گرفت .منتظری همچنین بر تســریع در رسیدگی و تعیین تکلیف
خودروها ،لزوم کار جهادی و تعیین تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای
توقیفی تا پایان ســال جاری تاکید کرد .وی با بیان اینکه حدود ۱۴
هزار و  ۷۰۰خودرو در پارکینگهای ســتاد مبازره با مواد مخدر در
حال حاضر توقیف هستند ،تصریح کرد :آنچه که مربوط به دستگاه
قضایی است باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است انجام
خواهیم داد.
دادستان کل کشور افزود :ساماندهی وضعیت کنونی به همکاری
و تعامل دســتگاههای مربوطه و کار جهادی و تالش مضاعف نیاز
دارد .این مسئول عالی قضایی تاکید کرد که دستگاه قضایی آماده
همکاری و انجام اقدامــات الزم برای تعیین تکلیف این خودروها
است.
بنابراین گزارش ،رییس دستگاه قضا  29آبان ماه طی دستوری به
دادستان کل کشــور تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسائل
نقلیه توقیف و یا ضبط شــده در خصوص پروندههای مواد مخدر،
تسریع صورت گیرد.

مشکالت مراجعان در دیدار مردمی
دادستان تهران رسیدگی شد
دادســتان عمومی و انقالب
تهران در دیــدار مردمی این
هفته مســئوالن دادستانی به
درخواســتهای  ۱۱۰نفر از
مراجعه کنندگان رسیدگی و
پس از استماع مشکالتشان،
دســتوراتی را در چارچــوب
قوانین برای رفع خواستههای آنها صادر کرد.
علی القاصیمهر در دیدار مردمی این هفته مســئوالن دادستانی
به درخواســتهای  ۱۱۰نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و پس از
استماع مشکالتشان ،دســتوراتی را در چارچوب قوانین برای رفع
خواستههای آنها صادر کرد.
در مالقات مردمی چهره به چهره روزگذشــته دادستان تهران که
برخی از معاونان وی نیز حضور داشتند؛ پرونده قضایی و مشکالت
حقوقی  ۱۱۰نفر از مراجعان بررسی و در چارچوب مقررات و پیگیری
حقوق آنها دستوراتی صادر شد.
تسریع در رسیدگیهای قضایی ،رفع مشکالت اجرای احکام ،احقاق
حق و پیگیری درخواستهای زندانیان در زمینه اعطای مرخصی،
مرخصی منجر به آزادی و استفاده از نهادهای ارفاقی شامل نگهداری
تحت سامانههای الکترونیک ،آزادی مشروط و معرفی به کمیسیون
عفو و تخفیف مجازات از مهمترین خواستههای متقاضیان مالقات
مردمی دادستانی تهران در مالقات مردمی امروز بود.
یکی از موضوعات اصلی در سند تحول قوه قضاییه دیدار چهره به
چهره و پاسخگویی به مردم است که بر این اساس دادستان تهران
همواره در بیــن معاونان خود بر روی این موضوع تاکید داشــته و
خواســتار پاسخگویی به سواالت و مشــکالت مردم با سعه صدر
بوده است.
در راستای سیاســتهای کالن قوه قضاییه ،سند تحول قضایی
و برنامه عملیاتی دادســرا و به منظور تکریم ارباب رجوع ،تسریع
در رســیدگیهای قضایی و نظارت بر عملکرد دادسراها ،مالقات
مردمی مسئوالن دادستانی تهران هر هفته روزهای چهارشنبه با
حضور دادستان تهران یا معاونان وی در سالن اجتماعات ساختمان
مرکزی دادسرای عمومی و انقالب تهران واقع در میدان  ۱۵خرداد،
نبش خیابان داور برگزار میشود.
هماهنگیهای اجرایی این برنامه و پذیــرش و تعیین وقت برای
متقاضیان به صورت تلفنی و حضوری در حوزه معاونت اول دادستانی
صورت میگیرد .گفتنی است معاونان دادستان و سرپرستان نواحی
 ۳۲دادسرای عمومی و انقالب تهران نیز روزانه و بدون تعیین وقت
قبلی پذیرای ارباب رجوع در محل کار خود هستند.

مالقات مردمی در مجتمع قضایی
شهید محالتی
رییس کل دادگاههای عمومی
و انقالب تهران در هشتمین
مالقات مردمی خود در شش
ماهه دوم ســال  ۱۴۰۰تحت
عنوان میز خدمت در مجتمع
قضایی شهید محالتی حضور
یافت.
یحیی جعفری در هشــتمین مالقات مردمی خود در شــش ماهه
دوم سال  ۱۴۰۰تحت عنوان میز خدمت در مجتمع قضایی شهید
محالتی حضور یافت و با رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی با
مراجعان ثبت نام شده به این مجتمع دیدار و مالقات کرد.
در جریان این دیدار ،دستورات و ارشادات الزم در خصوص دقت و
سرعت در رسیدگی به مشکالت مراجعان صادر شد .عمده گالیه
مراجعان در زمینــه اجرای احکام مدنی و موانع موجود در روند اجرا
بود .در این دیدار مردمی ،سرپرست مجتمع قضایی شهید محالتی،
جانشین سرپرست مجتمع و معاون سرپرست مجتمع نیز در معیت
رئیس کل و مدیران ستادی پیگیر مشکالت و سئواالت حقوقی و
قضایی مراجعان بودند .در پایان برنامه مالقات مردمی ،رییس کل
دادگاههای عمومی و انقالب تهران در نشستی تخصصی در جمع
قضات این مجتمع حضور یافت و ضمن استماع مطالب ،گالیهها و
پیشنهادها به سئواالت آنان پاسخ داد.
بازدید از اداره ابالغ دادگستری تهران
رییس کل دادگاههای عمومی و انقالب تهران همچنین از اداره ابالغ
دادگستری تهران بهصورت از پیش اعالم نشده بازدید بهعمل آورد.
جعفری در این بازدید ضمن تقدیر از خدمات پرســنل دایره ابالغ
اظهار کرد :بهلحاظ اهمیت باالی ابالغ در رسیدگیها ،رویکرد این
اداره باید به سمت ابالغ واقعی با درصد باال و موثر در رسیدگیهای
قضایی باشد و در عین حال میتوان طرحهایی را اجرا کرد که از حیث
کاغذ ،هزینه ،وقت و نیروی انسانی صرفه جویی کرد.
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رییس قوهقضاییه در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران بر تناسب مجازات با جرم تاکید کرد

احکام قضایی باید مستند و مستدل باشد
تا جایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود

لزوم مراقبت نســبت بــه هواهای نفســانی و
وسوسههای شیطان
رییس قوهقضاییه بر لزوم مراقبت نســبت به هواهای نفســانی و
وسوسههای شیطان و شــیطان صفتان نیز تأکید کرد و گفت :در
مراودات و رفت و آمدها باید از مواضع تهمت اجتناب کرد و مراقب
وسوسه خناســان بود .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای
افزود :گاهی انسان بر اثر هواهای نفسانی و وسوسه شیطان لغزش
پیدا میکند ،اما گاهی هم برای انسان برنامهریزی و نقشه طراحی
میکنند و دام بر سر راهش میگذارند که باید بیشتر مراقب بود.
باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت
رییس قوهقضاییه با بیان اینکه صبح سهشــنبه گزارشی از تخلف
یک قاضی بازداشت شــده را مورد مطالعه قرار داده ،گفت :بعد از
خواندن این گزارش بالفاصله با رییس دادگستری و رییس مجتمع
قضایی و بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آنها را به دفترم دعوت
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انسجام رسانهای در جهت منافع ملی

کردم که علل لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه انگیزه
و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است
یا خیر .حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای تاکید کرد :باید
جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند
و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.

تجدیدنظر استان تهران به دلیل تراکم باالی پروندهها کار بسیار
ســختی دارند .وی با بیان اینکه حــدود  ۱۵درصد از آراء بدوی در
دادگاههای تجدیدنظر اســتان تهران نقض میشــوند ،گفت :در
دادگســتری اســتان تهران  ۱۰قاضی را برای موضوع اتقان آراء
اختصاص دادهایم.

لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی به پروندهها
رییس قوهقضاییه به موضوع نقص پروندهها در دادگاههای تجدید
نظر نیز اشاره کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی
به پروندهها ،گفت :نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد
بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم.
رییس دستگاه قضا خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر افزود :وقتی
پروندهای میآید ،همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید و اگر
نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگر نیاز به کارشناسی داشت
این کار زودتر انجام شود.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران رتبه اول را در میان
محاکم کشور دارد
سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران هم در این مراسم
گفت ۸۲ :شــعبه فعال ۱۷۰ ،قاضی و  ۳۵۰پرسنل اداری ،مجتمع
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را به بزرگترین واحد قضایی
ایران تبدیل کرده است .عباس ذاقلی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر
استان تهران از جهت حجم کار قضایی به نسبت پرسنل ،رتبه اول
را در میان محاکم کشــور دارد ،گفت :کارکنــان قضایی و اداری
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران تقریبا  ۴برابر ظرفیت خود کار
میکنند ،مجتمع دادگاههای تجدیدنظر اســتان تهران طی سال
گذشته در تمام شاخصهای ارزیابی عملکرد رتبه نخست استان
را در اختیار داشت.
ذاقلی با اشــاره به کاهــش  ۴۲درصدی موجــودی پروندههای
دادگاههــای تجدیدنظر اســتان تهــران به رغــم افزایش ۲۳
درصدی افزایش ورودی پروندهها ،گفــت :کاهش  ۴۷درصدی
پروندههای ُمســن و کاهش حدوداً یکماهه اوقات دادرســی ،از
جمله دســتاوردهای دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در سال
گذشته بوده اســت .ذاقلی خاطرنشــان کرد :دادگاههای تجدید
نظر اســتان تهران در شــرایط کرونا یک روز هم تعطیل نشدند و
قضات و کارکنان آن به صورت جهــادی به پروندههای ارجاعی
رسیدگی کردند.
حجتاالسالم والمسلمین «سیفیبخش» رییس شعبه دو دادگاه
تجدیدنظر اســتان تهران به ذکر نکاتی پیرامون جایگاه دستگاه
قضایی و قضات در جامعه اســامی از نگاه امیرالمومنین علی (ع)
پرداخت و بر ضرورت توجه به منزلت قضات تاکید کرد.
«فاضل حسینی» رییس شعبه  ۴۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با اشاره به دغدغهها ،مسائل و مشــکالتی که قضات و کارکنان
دادگاههای تجدیدنظر اســتان تهران با آن مواجه هســتند گفت:
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای به سبب سالها حضور در
مسئولیتهای مختلف دستگاه قضا ،دغدغهها و مشکالت کارکنان
قوهقضاییه را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کردهاند.
«صدیقی» مدیر دفتر شعبه  ۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز
در این مراسم گفت :حجم فزاینده ورودی پروندهها به شعب دادگاه
تجدیدنظر اســتان تهران ،سبب شده که کارکنان زودتر از ساعت
شــروع کار اداری در محل کار حاضر شوند و تا ساعتهایی بعد از
اتمام پایان ساعت اداری نیز در محیط کار حاضر باشند.
مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان تهران دارای  ۸۲شعبه برای
بررسی پروندههای حقوقی و کیفری محاکم استان تهران است که
 ۴شــعبه به طور خاص به پروندههای مربوط به دادگاه انقالب و ۲
شعبه نیز به پروندههای مرتبط با جرایم اقتصادی رسیدگی میکنند.

مجازات باید متناسب با جرم باشد
حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای همچنین در خصوص
برخی احکام در محاکم تجدیدنظر ،گفت :مجازات باید متناسب با
جرم باشد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و مستدل در
رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود.
رییس دســتگاه قضا با بیان اینکه قضات باید وضعیت زندانیان
را به صورت مســتمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کســانی
که امکان اســتفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و
مرخصی دارند ،بی دلیل در زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد
حکم زندان و حبس داده نشود ،در عین حال گفت :به طور مثال اگر
کسی به  ۱۰ســال حبس محکوم شده ،چرا به طور ناگهانی مدت
حبس او به یک ســال تبدیل میشود؛ البته گاهی یک رأی نقض
میشود که تکلیف آن مشخص است ،ولی باید همه جهات حکم
مستند و مستدل باشد.
رییس قوهقضاییه که در اظهاراتش تاکید کرد کوتاه سخن میگوید
تا قضات زودتر در شــعبات مســتقر و به کار مردم رسیدگی کنند،
پس از پایان دیدار و هم اندیشــی با قضات ،با تعدادی از مراجعان
به مجتمع قضایی غدیر به صورت چهره به چهره گفتگو کرد و در
جریان مسائل و مشکالت انها قرار گرفت.
تعیین تکلیف بیــش از  ۲۰۰هزار پرونده معوقه و
مسن سنواتی در دادگستری استان تهران
رییس کل دادگستری اســتان تهران نیز پیش از سخنان رییس
دستگاه قضا ،با اشاره به افزایش  ۱۸درصدی ورودی پروندهها به
مجموعه دادگستری استان تهران گفت :طی دو سال و نیم گذشته،
تقریبا باالی  ۲۰۰هزار پرونده معوقه و مسن سنواتی در دادگستری
استان تهران تعیین تکلیف شدهاند.
محمد جواد حشمتی با اشاره به شــعب فعال مجتمع دادگاههای
تجدیدنظر اســتان تهران گفت :میزان ورودی پرونده به هر یک
از این شــعب در ماه بیش از مقدار متعارف اســت و قضات دادگاه

ایران از کشورهای تولید کننده کیت ژنتیک
در دنیا است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت:
کیتهای تولید شــده در مرکز تحقیقات
پزشکی قانونی دارای کیفیتی بسیار باال و
قابل رقابت با کیتهای امریکایی و آلمانی
است و هم اکنون جمهوری اسالمی ایران
جزو کشــورهای تولید کننــده کیتهای
ژنتیک در دنیا شده است.

عباس مســجدی در دیدار با سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری ریاست جمهوری کلیاتی از وظایف
ســازمان و عملکرد آن در بخشهای تخصصی،
آموزشــی و پژوهشــی را ارائه و به دستاوردهای
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت:
به دنبال حمایتهای صورت گرفته و اطمینان به
نخبگان جوان و فرهیخته سازمان موفق به ساخت
کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم که در سال
جاری توســط رییس محترم قــوه قضاییه از این
دستاورد علمی سازمان رونمایی شد .رییس سازمان
پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه تولید و ساخت
کیتهای ژنتیک در داخل کشور از اهمیت بسیار
زیادی در ارائه خدمات تخصصی برخوردار است،
تصریح کرد :کیتهای تولید شده در مرکز تحقیقات
پزشــکی قانونی دارای کیفیتی بسیار باال و قابل
رقابت با کیتهای امریکایی و آلمانی است و هم
اکنونجمهوریاسالمیایرانجزوکشورهایتولید
کننده کیتهای ژنتیک در دنیا شده است .وی افزود:
تولید و استفاده از کیتهای ساخت داخل عالوه بر
صرفه جویی ارزی در انجام آزمایشات تخصصی،
در قطع وابستگی از کشــورهای غربی به ویژه در
دوران اعمال تحریمهای ظالمانه بســیار کمک
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رییس قوهقضاییه به موضوع نقص پروندهها در دادگاهها
اشــاره کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تســریع در
رسیدگی به پروندهها ،گفت :نباید اجازه داد یک پرونده
یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته
و تازه بخواهید برای رفع نقض آن را عودت دهید .وقتی
پروندهای ارجاع شد ترتیبی اتخاد کنید اجماال نگاه کنید و
اگر نقض داشت همان موقع برای رفع نقض اقدام کنید یا
اگر نیاز به کارشناسی داشت زودتر اقدام شود.

به گزارش مرکز رســانه قوهقضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین
محسنیاژهای روزگذشته در مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان
تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاهها ،گفت که از
ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی
و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تالش کنیم به یک
نظام قضایی در تراز گام دوم انقالب اسالمی دست یابیم.
رییس دســتگاه قضا تأکید کرد :اگرچه تقریب ًا کل عمر کاری خود
را در دستگاه قضایی گذرانده ،اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد
و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شــنیدن نظرات دلسوزان و
خیرخواهان دارد.
رییس قوهقضاییه گفت که در همین راســتا از تیر ماه سال جاری
که ریاست عدلیه را بر عهده گرفته تا کنون در حد توان با همکاران
بخشهای مختلف قضایی و نخبگان و اقشــار مختلف جامعه و
همچنین سران قوا ،معاونان رئیس جمهور ۶ ،وزیر ،هیئت رئیسه و
اعضای  ۹کمیسیون و فراکسیون مجلس و همچنین کارشناسان
حوزههای قضایــی و حقوقی ،کانون وکال ،کانون کارشناســان
دادگســتری ،اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ،چهرههای سیاســی،
اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی را برگزار کرده است.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای گفت که این جلسات با
اهداف مشخص و به صورت کاربردی برای رسیدن به فهم مشترک
درباره مشــکالت و راهکارهای آنها و اســتفاده از ظرفیتهای
موجود در کشور برای حل مشکالت مردم به ویژه در حوزه قضایی
بوده است.
رییس قوهقضاییه در این نشست گفت با اینکه در تهران  ۱۱۵شعبه
تجدیدنظر مصوب داریم ،ولی به لحاظ کمبود قاضی فع ً
ال فقط ۸۲
شعبه تجدیدنظر فعال است.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای بر همین اساس از رییس
کل دادگستری استان تهران و مسئوالن کمیسیون نقل و انتقاالت
خواست که با افزایش قضات و مستشــاران مورد نیاز دادگاههای
تجدید نظر ،در حد مقدورات تعداد شــعب این دادگاهها را افزایش
دهند تا روند رسیدگی به کار مردم تسریع شود.
رییس دستگاه قضا گفت :امر قضایی سنگین است و در حال حاضر
بیش از حــد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شــده و
متاسفانه محدودیتهایی برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که
باید با یک برنامهریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس
از حجم کار کاسته شــود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند
خدمات بهتری به مردم داده شود .رییس قوهقضاییه تاکید کرد :باید
حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار باالتر رود.
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای با اشاره به گالیههای
کارکنان دستگاه قضا نسبت به مشکالتی که دارند ،متذکر شد که
در همه نشستها با دولت و مجلس این مساله مورد توجه و تاکید
بوده و دنبال شده و میشود.
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تشکیل کارگروهی برای آسیبشناسی
اقدامات صورت گرفته در حوزه کاداستر
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
با تاکید بر اجرای ســند تحول قضایی و
انجام ماموریتهای پیش بینی شده برای
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،گفت:
بحث کاداستر در سند تحول قضایی و در
گام دوم اتقالب جز اولویت هاست.

کننده است .مسجدی در ادامه خواستار حمایتهای
هر چه بیشــتر معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری از سازمان پزشکی قانونی کشور به ویژه
در فعالیتهایــی همچون تولیدات کیت ژنتیک و
دستگاه هموژنایزر شد .در این جلسه همچنین سورنا
ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با
استقبال از همکاری علمی با سازمان گفت :در حال
حاضر شرکتهای داخلی در تولید دستگاههای جی
سی و ریل تایم پی -سی -ار و سایر دستگاههای
آزمایشگاهی موفقیتهای خوبی کسب کرده اند
و تا کنون حدود  ۱۰۰دســتگاه  GCتولید داخل
در اختیار دانشــگاهها و مراکز آزمایشگاهی کشور
قرار گرفته است .معاون علمی ریاست جمهوری
به تولید دســتگاه  hplcنیز اشــاره کرد و افزود:
این دستگاه با قیمت بسیار مناسب در داخل کشور
ساخته و در اختیار مراکز درخواست کننده قرار گرفته
است .گفتنی است در این جلسه مقرر شد کمیتهای
با حضور نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل
و اقدامات بعدی در خصوص همکاری دوجانبه در
این کمیته ساماندهی شود.

حسن بابایی در نشست با مدیران ستادی و استانی
و واحدهای ثبتی ضمن تقدیر از اقدامات صورت
گرفته علــی الخصوص در حوزههای کاداســتر
و اجرای اســناد ،تصریح کرد :در دوران تحول و
تعالی باید متفاوت از ســنوات گذشته اقدام کرد.
وی با تاکید بر اجرای سند تحول قضایی و انجام
ماموریتهای پیش بینی شــده برای ســازمان
ثبت اســناد و امالک کشور ،گفت :بحث کاداستر
در ســند تحول قضایی و در گام دوم اتقالب جز
اولویت هاست.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خطاب به
مدیران ستادی و استانی تاکید کرد که با اقدامات
جهادی و تالش شبانه روزی ماموریتهای محوله
را به انجام برساند و گزارشهای ماهانه را ارسال
کنند .اجرای اسناد باالدستی از جمله سند تحول
قضایی و تشکیل شورای تحول در ستاد و استانها،
مبارزه قاطع با فساد ،انجام بازرسیهای میدانی و
توجه به برنامــه محوری و تعیین بازه زمانی برای
انجام امور را به عنوان برخی راهبردهای سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور در دوران تحول و تعالی
مورد توجه قرار داد.
بابایی تاکید کرد که استانها برنامههای عملیاتی
سال  ۱۴۰۱را تدوین و به سازمان ثبت اسناد ارسال

کنند تا در شورای تحول بررسی شود .معاون رییس
قوه قضاییه پیرامون اجرای اسناد رسمی ،بر تعیین
تکلیف پروندههــای مانده تاکید کــرد و گفت:
مدیران استانی و ســتادی پاالیش پروندههای
اجرا را در دســتور کار قرار دهنــد تا پس از احصا
نســبت به برنامه ریزی بــرای تعیین تکلیف آن
اقدام شود.
وی یکی از اولویتهای ســازمان ثبت اســناد و
امالک کشــور را هوشمندســازی اعالم و تاکید
کرد که پیشــنهاد مطرح شــده در این زمینه به
سازمان ارسال شــود؛ چراکه سازمان به ایدههای
جدید نیاز دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره
به تهیه سند تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد،
از حرکت به سمت الکترونیکی شدن کامل امور و
حذف مراجعات حضوری خبر داد.
بابایی با اشاره به مبارزه قاطع با فساد ،بر موضوع
پیشگیری از تخلف با نظارت و اقدامات پیشگیرانه
تاکید کرد .بابایی در پایان از تشــکیل کارگروهی
برای آسیب شناســی اقدامات صورت گرفته در
حوزه کاداستر خبر داد.

نشستهماندیشیمعاوناموربینالمللرییسقوهقضاییهودبیرستادحقوق
بشرجمهوریاسالمیایرانبامدیرانرسانههایرسمی،روزگذشتهدرمحل
معاونت امور مطبوعاتیو اطالعرسانیوزارت فرهنگو ارشاد اسالمی برگزار
شد .کاظم غریبآبادی ،در این نشست که بهمنظور بررسی آخرین تحوالت
حقوق بشــری مرتبط با ایران برگزار شــد ،موضوع حقوق بشر را ازجمله
موضوعات مهم و حســاس بینالمللی عنوان کرد و با انتقاد از اینکه برخی
کشورها از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تأمین اهداف سیاست خارجی
خود استفاده میکنند ،گفت :همواره بر این تاکید داشتهام که حتی اگر ما عضو
هیچیک از معاهدههای حقوق بشر هم نباشیم ،بازهم به دلیل مبانی دینی،
قانونی و اخالقی ،ملزم به رعایت الزامات حقوق بشر هستیم.
وی ضمن اشــاره به مبانی دینی و فصل ســوم قانون اساسی کشور که به
موضوع پاسداری از حقوق ملت ایران اختصاص دارد ،از اهتمام این ستاد برای
حمایت بیشتر از حقوق مردم ذیل عنوان «حقالناس» در عرصههای داخلی
و بینالمللی خبر داد و گفت با استفاده از مفهوم حقالناس ،بسیاری از مسائل
و مشکالت در این حوزه قابل حل خواهد بود.
غریبآبادیباتاکیدمجددبراهمیتجایگاهحقوقبشرواشارهبهاینکهحقوق
بشر در موضوعات سیاسی ،مدنی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی معنا پیدا
میکند ،بر لزوم همکاری سایر قوا در این زمینه تاکید کرد.
معاون امور بینالملل قوهقضاییه با اشاره به عزم جدی این ستاد در پیگیری
حقوقمردمدرقوهقضاییهوسایرقوا،ازاصالحفرآیندهابرایشناساییمسائل
و مشکالت مردم در ستاد حقوق بشر خبر داد.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین بر حفظ انســجام و اتحاد میان رسانهها در
پاسداری از منافع ملی و مقابله با فشارهای تبلیغاتی و سیاسی دنیای غرب
تاکید کرد و با انتقاد از وجود گزارشگر ویژه حقوق بشر ،علیرغم اینکه رعایت
حقوقبشردرکشورمابرمبنایاصولومبانیدینیواخالقیصورتمیگیرد،
گفت:درمقابلمانیزبایدعالوهبرپیگیریفعاالنهیمواردنقضحقوقبشردر
دیگرکشورهایمدعی،زمینههایالزمبرایمقابلهفعالوبههنگامرسانهای
با فعالیتهای تخریبی این کشورها را مهیا کنیم .احمد بینا ،مشاور دبیر ستاد
حقوق بشر نیز طی سخنانی ،ضمن اشاره به نقش موثر رسانهها در انتقاد از
سیاستهای تخریبجویانه دولتهای غربی و همچنین حمایت از این ستاد
در اطالعرسانی فعالیتهای صورتگرفته ،از آمادگی ستاد حقوق بشر برای
تقویت ارتباط و ارائه اطالعات الزم به رسانهها خبر داد.
گفتنی است ؛ ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و
علیرضا شیروی مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
ازجمله حاضران در این نشست بودند.
در بخش پایانی این نشســت  ۲ساعته ،شماری از مدیران مسئول رسانهها
به بیان نکات و راهکارهای مورد نظر خود در همکاری رســانهای با شورای
حقوق بشر پرداختند .تاکید بر تقویت ارتباط ستاد حقوق بشر و سایر نهادهای
تخصصیکشوربارسانهها،بهرهگیریبیشترستادازظرفیتهایرسانههای
خصوصی،لزومحفظانسجامرسانهایدرجهتپاسداریازمنافعملی،تاکیدبر
تقویتبخشهایغیرفارسیزبانرسانههایداخلیوگسترشفعالیتهای
رســانهای در ابعاد بینالمللی ،استفاده بیشتر از ظرفیتهای صاحبنظران
دانشگاهیونهادهایمردمنهاد،ولزومارائهپیوسترسانهایبرایبرنامههای
مهم ستاد حقوق بشر ،ازجمله موارد مورد تاکید مدیران رسانهها بود.

برخورد جدی با هرگونه قصور در موضوع
تنظیم بازار خودرو

بازرسکلامورصنعت،معدنوتجارتسازمانبازرسیکلکشورگفت:اخیراً
مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل
تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت با هماهنگی ستاد تنظیم بازار قرار داده
شده است .بر عملکرد وزارت صمت و برنامه آن دستگاه در راستای مصوبه
شــورای عالی هماهنگیهای اقتصادی نظارت خواهیم کرد و با هرگونه
قصوری چه از سمت خودروسازان باشد و چه از سوی وزارت صمت ،برخورد
جدیخواهیمداشت.میرمحمدیدربرنامهتلویزیونیتیترامشبشبکهخبر
اظهار کرد :اخیراًمسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابالغ راهنماها
و دستورالعمل تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت با هماهنگی ستاد تنظیم
بازار قرار داده شده است .وی تصریح کرد :بر عملکرد وزارت صمت و برنامه
آن دستگاه در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگیهای اقتصادی نظارت
خواهیم کرد و با هرگونه قصوری چه از سمت خودروسازان باشد و چه از سوی
وزارت صمت ،برخورد جدی خواهیم داشت.

تالشهای هشت ساله برای نجات
آرمانبینتیجهماند

باوجودتمامتالشهایصورتگرفتهازسویچهرههایمختلف،اماخانواده
شکور در طی سالیان گذشته همواره بر اجرای حق قانونی خود تاکید داشتند
و حکم قصاص آرمان عبدالعالی روز گذشته در زندان رجایی شهر اجرا شد.
در سالهای گذشته جلسات متعددی در دادستانی تهران با حضور قضات
و اعضای کمیته صلح و ســازش و همچنین جلســاتی با حضور فعالین و
چهرههای فرهنگی و اجتماعی شــاخص برای گرفتن رضایت از خانواده
غزاله شــکور برگزار شــده بود .با وجود تمام تالشهای صورت گرفته از
سوی چهرههای مختلف ،اما خانواده شکور در طی سالیان گذشته همواره
بر اجرای حق قانونی خود تاکید داشتند .از روز سهشنبه نیز تالشهای مجدد
دادستانی تهران ،کمیته صلح و سازش و برخی از مقامات قضایی دیگر برای
متقاعد کردن خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم قصاص قاتل
فرزندشان ،مجددا شدت گرفته بود تا اینکه بر اساس قانون هر دو خانواده
برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند .این تالشها تا جایی
ادامه داشت که قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی از ساعت
 ۴صبح به همراه تیمی از قضات اجرای احکام و کمیته صلح و سازش که
سابقه طوالنی در رضایت گیری برای پروندههای مختلف قتل دارند وارد
سالن جلسات زندان رجایی شهر شدند.
درابتدایحضورقاضیشهریاریدرایناتاق،ویودیگراعضایکمیتهصلح
و سازش تمام تالش خود را برای کسب رضایت خانواده شکور انجام دادند
که این تالشها باز هم به نتیجهای نرسید و اولیای دم بر اجرای حق قانونی و
شرعی خود اصرار داشتند.
در جلســه فوق ،عالوه بر تالش افراد با ســابقه در گرفتــن رضایت برای
پروندههای قصاص به خانواده عبدالعالی نیز فرصت داده شد تا برای گرفتن
رضایت با خانواده شکور دیدار داشته باشند .در انتهای جلسه قاضی شهریاری
یک بار دیگر از خانواده شکور درخواست کرد در فضایی آرام و به دور از حضور
افراد برای سرنوشت پروندهی قتل دخترشان تصمیمگیری کنند.
پیش از اعزام آرمان عبدالعالی به ســالن اجرای حکم ،خدام حرم مطهر امام
رضا (ع) نیز با همراه داشتن پرچم متبرک گنبد حضرت امام رضا علیه السالم،
مالقاتیباخانوادهشکورداشتند،اماتالشهایآنهانیزبرایگرفتنرضایت
بی نتیجه ماند و آرمان عبدالعالی علیرغم همه تالشهای صورت گرفته در
طول هشت سال گذشته به سمت سالن اجرای حکم رفت و حکم قصاص
در مورد او به اجرا در آمد.

