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قاضی ناصر سراج معاون سیاسی
رییسقوهقضاییهشد
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قاضی ناصر ســراج از ســوی
حجتاالسال موالمســلمین
محسنیاژهای رییس دستگاه
قضا به عنوان معاون سیاســی
رییسقوهقضاییهمنصوبشد.
قاضــی ســراج پیــش از این
دادســتان نظامی تهران بود و
مســئولیتهای مختلف قضایی از جمله مشاور ریاست قوهقضاییه،
ریاست سازمان بازرسی کل کشور ،عضو معاون دیوان عالی ،معاون
سیاسی -امنیتی دادستان کل کشور ،معاون دادگستری و سرپرست
محاکمکیفریودادسرایجناییتهرانوقضاوتدرپروندههایمهمی
ازجملهپروندهفسادسههزارمیلیاردیدرکارنامهویبهچشممیخورد.
گفتنیاست،ساختارمعاونتسیاسیریاستقوهقضاییهدرزمانریاست
مرحوم آیتاهلل یزدی ایجادشد .این پست پس از دوره مدیریتی آیتاهلل
یزدی در دستگاه قضایی منحل شد که پس از انتصاب قاضی سراج از
سویحجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای،برایباردیگرمعاونت
سیاسیرییسقوهقضاییهاحیاشد.

حکم 4پرونده ترور دانشمندان
هستهای به زودی ابالغ خواهد شد
معاوناموربینالمللقوهقضاییه
و دبیر ســتاد حقوق بشر گفت:
ترور شــهید فخری زاده ،مانند
ترور دیگر شهدای عزیز هسته
ای،جنایتعلیهبشریتونقض
حقوق بینالملل و حقوق بشر
اســت .کاظم غریب آبادی به
مناســبت فرا رسیدن ســالگرد شــهادت فخریزاده ،گفت :شهید
فخری زاده ،دانشــمند گمنامی بود که فقط بعد از شهادتش ،مردم با
بخشیازخدماتایشانآشناشدند.خدماتشهیدفخریزاده،بویژهدر
حوزه دانش و تجربه هسته ای ،ماندگار خواهد بود .غریب آبادی با اشاره
بهاینکهترورایندانشمندبرجسته،مانندتروردیگرشهدایعزیزهسته
ای ،جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر است ،از
بی عملی و سکوت سازمانهای بینالمللی و کشورهای مدعی مبارزه
با تروریسم در قبال این جنایت انتقاد کرد و گفت :دادگستری تهران،
رسیدگی حقوقی به چهار پرونده ترور دانشمندان هستهای را به پایان
رســانده و به زودی حکم مربوطه ابالغ خواهد شــد .از سوی دیگر،
رسیدگی کیفری به این ترورها نیز در دستورکار دادستانی تهران قرار
گرفتهویکپروندهدراینخصوصتشکیلشدهوپروندههایدیگری
نیز به زودی تشکیل خواهد شد .معاون رییس قوهقضاییه افزود :انتظار
داریمباهماهنگیوهمکاریسایردستگاههایذیربط،اینجنایتها
را در عرصه بین المللی نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.

پیشنهادتشکیلکارگروههای
تخصصی در دیوان عدالت اداری
رییس دیــوان عدالت اداری به
منظور تحقق اهداف تحولی در
دیــوان و بررســی چالشها و
آسیبهای پیش رو ،پیشنهاد
تشکیلکارگروههایتخصصی
در این سازمان را داد.
حجتاالسال موالمســلمین
حکمتعلی مظفری در نشســت علمــی جایگاه نظارتــی دیوان در
مبارزه با فساد اداری که به مناسبت هفته بسیج در دیوان برگزار شد،
نشستهای علمی را فرحبخش دانست و با تاکید بر اینکه استمرار این
نشســتها برای دیوان عدالت اداری الزم و ضروری است ،گفت :در
جلسات علمی خستگی احساس نمیشود و با بیان راهکارهای علمی
و عملی و تبادل نظر بین همکاران قضایی میتوان به پیشبرد اهداف
دیوان عدالت اداری کمک بسزایی کرد .رییس دیوان عدالت اداری به
منظور تحقق اهداف تحولی در دیوان و بررسی چالشها و آسیبهای
پیشروباتکیهبرقواعدعلمیوتخصصیوحلموضوعاتومشکالت
مبتالبه دیوان ،پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی را داد و افزود:
دورههای آموزشــی کاربردی در قالب نشستهای تخصصی برای
همکاران قضایی تشکیل شود و برای هر دوره سرفصلهای علمی در
نظر گرفته شود و مسائل و مشکالت در قالب این نشستها بررسی
شوند .مظفری با اشاره به اینکه برخی نظرهای متفاوت موجب چالش
در دیوان شده است ،گفت :در این نشستها اگر به این نتیجه رسیدیم
کهنیازبهاصالحقانونباشدحتما آنرااعالمکردهویااگرنیازبهاصالح
رویه دیوان عدالت اداری باشد حتما در دستور کار خود قرار می دهیم.
رییس دیوان عدالت اداری در پایان از دیگر اهداف مهم تشکیل این
کارگروههارایافتنعواملموثربرشکلگیریشکایتبهدیوانعدالت
اداری دانســت و افزود :این امر باعث کاهــش ورودی پرونده و تاثیر
مستقیم بر کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم از تامین
حقوق آنها میشود.
این نشست علمی با حضور جمعی از معاونان و قضات دیوان عدالت
اداری و با بررسی موضوعات و سر فصلهای مهمی همچون؛ مبارزه
با فســاد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تاکید بر موضوعات
اســتخدامی ،رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در
مبارزه با فساد ،نقش دیوان در مبارزه با فساد اداری با تاکید بر رسالت
شــورای هماهنگی دســتگاه نظارتی ،عدم شفافیت در تشخیص
مصادیق اعمال ضریب قراردادهای پیمانکاری ،مبارزه با فساد در
موضوعات اقتصادی و مالیاتی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری،
مبارزه با فســاد در موضوعات آموزشی و فرهنگی و مبارزه با فساد
در موضوعات شــوراها و شهرسازی در سالن والیت دیوان عدالت
اداری برگزار شد.

مراسم تحلیف ۲۶نفر از مشاوران
خانواده قوهقضاییه برگزار شد
رییس کل دادگســتری استان
تهران ،گفت :ارتقاء آگاهیهای
خانوادههــا ،کاهــش دعاوی
خانوادگی ،پیشگیری از طالق
و آســیبهای جدی مرتبط با
مشکالت خانواده از مهمترین
مســائل پیشروی هســت.
محمدجواد حشمتی در مراســم تحلیف  26نفر از مشاوران خانواده
قوهقضاییــه ،گفت :ارتقای آگاهیهــای خانوادهها ،کاهش دعاوی
خانوادگی ،پیشگیری از طالق و آسیبهای جدی مرتبط با مشکالت
خانواده از مهمترین مسائل پیشروی است .رییس کل دادگستری
استان تهران همچنین مهمترین مساله را پیشگیری دانست و تصریح
کرد :پیشــگیری در هر کاری بهتر از درمان اســت و پیشــگیری از
مشکالت و دعاوی و پرونده بسیار ضرورت دارد و باعث کاهش ورودی
پرونده به محاکم قضایی میشود .وی بر تکریم ارباب رجوع و برخورد
با روی گشاده و پایبندی بر قسم تاکید کرد.

 8آذر 1400
شماره 5190

قضـایی
روی خط خبر

لزوم استقرار واحد اجرای احکام کیفری
در دادسرای زندان اوین

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه با نمایندگان مجلس تاکید کرد

ضرورت کاهش جرم انگاری در کشور
در آستانه روز مجلس و سالروز شهادت شهید مدرس،
مسئوالن شورای عالی قضایی در صحن خانه ملت،
نشست مشترکی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی
برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی قوهقضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین
محسنیاژهای در جلسه مشــترک اعضای شورای عالی قضایی
با نمایندگان مجلس که به مناســبت روز مجلس برگزار شــد با
گرامیداشت یاد و خاطره عالم مبارز ،شجاع و وارسته ،آیتاهلل شهید
مدرس از او به عنوان فردی با ایمان ،خداشــناس و آشنا به مسائل
روز و پرهیزکار از مظاهر دنیا معرفی کرد که در مقابل بیگانگان و
عوامل مزدور بیگانه ایستاده.
مجلس نقطه ثقل کشور است
رییس دستگاه قضا خاطر نشان کرد که مجلس یازدهم نیز به کمک
دولت آمد و با تأسی از شهید مدرس در مقابل زیادهخواهان و شیطان
بزرگ و کسانی که میخواستند با ظلم و فساد مردم را تحت فشار
قرار دهند ایستاد و با وضع قانون مسیر را عوض کرده و برای کشور
قــدرت و اقتدار آفرید .رییس قوهقضاییه از مجلس به عنوان نقطه
ثقل کشور ،خانه ملت ،عصاره فضایل ملت یاد کرد.
حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای با اشــاره به وظایف و
اختیارات مجلس در وضع قانون و نظارت بر اجرای قوانین و سوال
واستیضاح از دولتمردان تصریح کرد که مجلس میتواند منشأ قدرت
در نظام باشــد و همخودش جلوی بیگانگان بایستد و هم سایر قوا
را در ایستادگی مقابل فشارهای دشمنان و انحرافات یاری دهد.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش اظهارکرد :امروز
دولت ســیزدهم و در رأس آن شخص رییس جمهور با دلسوزی و
خیرخواهی و با تمام توان و قدرت و با وقت گذاشتن به دنبال ارتقای
نظام و رفع مشکالت و گرفتاریها هستند.
قوهقضاییه در جهت تحقــق اهداف نظام تالش
مضاعف دارد
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :قوهقضاییه نیز در
جهت تحقق اهداف نظام و ارزشهای الهی و جلوگیری از انحرافات
و برقراری و توســعه عدالت و برخورد بدون تبعیض با همه مظاهر
فساد و مفســدین تالش مضاعف دارد .رییس دستگاه قضا خاطر
نشان کرد که امروز ســه قوه باید در تعامل و همکاری با همدیگر
آسیبشناسیهای جدی داشته باشند و راهحلهای مناسب برای
مشکالت پیدا کنند و در یک همافزایی بیشتر نقشههای دشمنان
و گرفتاریهایی که مستکبران غرب و سایر طواغیت برای مردم
ایجاد کردهاند را خنثی کند .رییس دستگاه قضا با بیان اینکه امت
اسالمی و مردم غیور شهید پرور ایران میتواند تحریمهای دشمنان
را خنثی کنند ،اظهار کرد :اگر سه قوه دست به دست هم دهند و از
ظرفیت مردم اســتفاده کنند قطع ًا میتوانند عالوه بر خنثی کردن
تحریمها از مشکالتی که دشــمنان ایجاد کرده یا به خاطر برخی
ســوءمدیریتها به وجود آمده عبور کرده و به قله و اهداف متعالی
نظام برسند .وی الزمه این مســئله را درک شرایط و دستیابی به

اشتراک نظر درباره مشکالت و راهحلهای متناسب با آن و حرکت
هماهنگ قوا و همیاری مردم دانست.
آمادگی عدلیه برای ارائه الیحه برای رفع خألهای
قانونی
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای با بیان اینکه در مورد
برخی موضوعات خأل قانونی وجود دارد از آمادگی عدلیه و دستگاه
قضا برای ارائه الیحه و همکاری برای رفع این خألها خبر داد اما
این نکته را هم متذکر شد که مجلس و قوهقضاییه باید با همدیگر
هماندیشــی کنند تا لوایح در صحن مجلس معطــل نماند و یا با
پیشــنهادات مختلف تغییرات فوقالعاده پیدا نکند و هم زودتر به
نتیجه برسد و هم قانون دقیقتر و جامعتری تصویب شود.
تا کنون  71میلیون کلینیک در کشــور حدنگاری
شده است
رییس قوهقضاییه با اشاره به موضوع حدنگاری (کاداستر) ،گفت:
در ســال  99و  6ماهه نخست امسال که بودجه مناسبی برای این
کار در نظر گرفته شده ،بیش از  40سال گذشته در این زمینه حرکت
شده است .حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای گفت :تا کنون
 71میلیون کلینیک در کشــور حدنگاری شده که بخش اعظم آن
مربوط به یک سال و نیم اخیر بوده است و با تزریق بودجه این روند
با قدرت بیشتری ادامه مییابد.
طبق قانون هر ترک فعلی جرم نیست
رییس عدلیه در خصوص مطالبات مردم و نمایندگان ملت درباره
رسیدگی به ترک فعل برخی مسئوالن در انجام وظایف قانونیشان،
گفت :طبق قانون هر ترک فعلی جرم نیســت و در این زمینه نیاز
به قانون وجود دارد .رییس دســتگاه قضا افــزود :قوهقضاییه باید
دستگاهی باشد که بیشتر از همه به قانون احترام میگذارد و قانونی
عمل میکند چرا که اگر قانون مالک نباشد و بخواهیم با سلیقه و
نظر خود عمل کنیم مشکلآفرین خواهد بود.
حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای با اشــاره به برگزاری
 10نشست مشترک با نمایندگان و کمیسیونها و فراکسیونهای
مختلف مجلس در مدت کوتاهی که تصدی دســتگاه عدلیه را بر
عهده گرفته ،اظهار کرد :نماینــدگان نزدیکترین افراد به مردم
هستند و از جزییات مشــکالت و زندگی روزمره آنها با اطالعاند و
میتوانند نقش مؤثری در حل مشکالت ایفا کنند.
نمایندگان میتوانند مشکالت مردم را از طریق
ساز و کارهای قانونی دنبال کنند
رییس دستگاه قضا ادامه داد :نمایندگان میتوانند مشکالت مردم
را از طریق ســاز و کارهای قانونی مناسب همچون وضع قانون و
نظارت و پیگیری دنبال کنند و ما هم از نظرات وکالی ملت برای
حل مشکالت مردم استقبال میکنیم.
رییس قوهقضاییه با اشــاره به همگرایی سه قوه اظهار کرد :امروز
فرصت خوبی برای خدمت به مردم فراهم شده که اگر از این فرصت
اســتفاده نکنیم و از دست برود در پیشگاه خدا ،مردم و وجدان خود

جوابگو نخواهیم بود.
لزوم کاهش جرمانگاری و قضازدایی
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای در ادامه به بیان چند
مسئله مهم که در اولویت و دستور کار جدی قوهقضاییه قرار دارد،
پرداخت و از مجلس خواست که عدلیه را در تحقق این اولویتها
یاری دهد .رییس قوهقضاییه کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن
فرآیند رســیدگی به پروندههای قضایی را از نخستین برنامههای
قوهقضاییه در دوره تحول و تعالی عنوان کرد و گفت :در حال حاضر
بیش از  2هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر به همین ترتیب رو به
افزایش باشد پروندهها هر روز بیشتر خواهد شد.
رییس دستگاه قضا بر همین اساس بر لزوم کاهش جرمانگاری و
قضازدایی تأکید کرد و گفت که قوه قضائیه به دنبال ارائه لوایحی
در این خصوص است.
رسیدگی عالمانه و عادالنه
از اولویتهای قوهقضاییه است
رسیدگی «عالمانه ،عادالنه ،به موقع و دقیق» از دیگر اولویتهای
قوهقضاییه در دوره تحول و تعالی عنوان شد که رییس دستگا قضا
تأکید کرد :اگر بخواهیم چنین کاری کنیم به نیروهای مختصص نیاز
داریم که بتوانند با فراغ بال و بیدغدغه وظایف خود را انجام دهند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای افزود :اگر یک قاضی در
دادســرا یا دادگاه در روز بخواهد  7تا  10پرونده و حتی بیش از آن
را بررسی کند و انواع و اقسام پروندهها نیز به او ارجاع شود چگونه
میتواند انتظار داشت که سریع و دقیق کارش را انجام دهد.
رییس دســتگاه قضا گفت که در بازدیدهایی که از دادســراها و
دادگاهها داشته به چشــم خود دیده که بر برخی فضاها حتی جای
کار متعارف هم وجود نــدارد و بعض ًا در یک ماه  300پرونده هم به
یک شعبه ارجاع میشود.
تالش عدلیه این است که هزینه کمتر برای مردم
ایجاد کند
رییس قوهقضاییه گفت :امروز تالش قوهقضاییه این است که هرچه
میشــود هزینه کمتر برای مردم ایجاد کند و یکی از چیزهایی که
هزینهها را کاهش میدهد توسعه رسیدگیهای الکترونیکی است.
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای در عین حال گفت :که
این کار نیز نیازمند تخصیص بودجه مناســب است که تا کنون با
وجود تصویب ارقامی برای آن در قانون بودجه پرداخت نشده است.
رییس دستگاه قضا گفت :در تالش هستیم برای مردم به خصوص
کســانی که نه پای آمدن ،نه زبان گفتن و نه قلم نوشــتن دارند و
نه پول وکیل و هزینه دادرســی و کارشناسی دارند کاری کنیم که
به حق خود برسند.
حجتاالسالموالمسلمین محســنیاژهای تأکید کرد :تحقق این
مســئله نیازمند نیرو ،امکانات و بودجه مناسب است که از مجلس
میخواهیم به این مسئله توجه داشــته باشد چرا که اکنون با این
بودجهای که برای قوهقضاییه در نظر گرفته شده انجام تکالیفی که
قانون بر دوش همکاران ما قرار داده امکانپذیر نیست.

پیام رییس عدلیه به سومین جشنواره رسانه و عدالت در استان کرمان:

ارتباط رسانهها و قوهقضاییه در دوره «تحول و تعالی» توسعه مییابد
رییــس قوهقضاییه در پیامی به ســومین
جشنواره رســانه و عدالت در استان کرمان
اعالم کرد :در دوره «تحول و تعالی» بر آنیم
تا با حرکت هدفمند ،صادقانه ،کارشناسی و
تخصصی زمینهای را فراهم آوریم که زمینه
ارتباط بین رســانهها و قوهقضاییه ،توسعه
یافته و این ظرفیت مهم در خدمت اعتالی
کشور و انقالب اسالمی قرار گیرد.

پیام حجتاالسالموالمســلمین محسنیاژهای به
سومین جشنواره رســانه و عدالت در استان کرمان
توســط یداهلل موحد رییس کل دادگستری استان
کرمان قرائت شد .متن این پیام به شرح زیر است:
با سالم و درود به روح پرفتوح و نورانی «همه شهدای
اسالم و شــهدای راه حق و عدل» و با درود ویژه به
شهدای قهرمان خطه شهید پرور و سلحشور کرمان
و به خصوص سردار سرافراز رشــید اسالم و ایران
اسالمی ،شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که افتخار
جهان اسالم و همه آزادی خواهان و عدالت طلبان
سراسر گیتی است.
ســرمایهی اعتماد مردمی به نهاد عدالت گســتر و
خدمتگزاران عدالت آفرین ،پشتوانه عظیمی است که
به برکت انقالب اسالمی ،خون شهدا و رهبریهای
داهیانه حضــرت امام (رضــوان اهلل تعالی علیه) و
رهبر معظم انقالب اســامی (حفظه اهلل تعالی) و
کوششهای بزرگان و دلســوزانی همچون شهید
بهشتی (رحمت اهلل علیه) توانسته قوهقضاییه را به
رکنی مردمی و عدالت خواه در نظام اسالمی تبدیل
کند و البته باید توجه داشت که این مسیر و این تالش
تا تحققدستگاه قضایی تراز آرمانهاو اهداف متعالی

انقالب اسالمی همچنان ادامه دارد.
عدالت ،این گمشــده عصرها و دورههای مختلف
زندگی بشر ،شــهد گوارایی است که کام هر انسانی
را شــیرین و جان او را آرام میکند و جزو آرمانهای
اصلی مردم ایران در انقالب شکوهمند اسالمی نیز
بودهکهقوهقضاییهوسایرقواومسئولین،سنگینیآن
را بر دوش خود احساس میکنند و باید توجه داشت
کهانقالباسالمیباتالشبرایمقدمهسازیظهو ِر
آن منجی دوران و عدالت گستر حقیقی این رسالت
مقدس را بر دوش دارد.
رســانهها میتوانند در تحقق این آرمان بنیادین و
حقیقی ،نقشــی بی بدیل را ایفا نموده و یاری رسان
قوهقضاییه در این مسیر باشــند .همافزایی کارکرد
مهم رسانه و رسالت عدالت گستری ،راهبردی است
که میتواند با ایجاد فهم مشترک انسانی ،زمینهای را
فراهم آورد که هر شهروند دغدغهمند و هر دستگاه
مسئولی در جایگاه خود و در چارچوب قانونی نسبت
به مسائل و موضوعات مربوط به مردم ،ورود و مطالبه
کرده و جامعه را به سوی تحقق عدالت سوق دهد.
ابتکار برگزاری ســومین دوره جشــنواره «رسانه و
عدالت» ضمن آنکه اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر از
مسئولینعزیزبرگزاریوهمکارانمحترمدادگستری
استان کرمان است ،الگویی خواهد بود که میتواند بر
مبنای اقتضائات بومی در سایر استانها نیز اجرایی
شدهودستگاهقضاییراازظرفیتمهمنظرات،ایدهها،
پیشنهادات و انتقادات مردم و نخبگان بهرهمند کند و
گامی در جهت تقویت عدالت اجتماعی باشد.
در دوره «تحول و تعالی» بر آنیم تا با حرکت هدفمند،
صادقانه ،کارشناسی و تخصصی زمینهای را فراهم
آوریم که زمینه ارتباط بین رســانهها و قوهقضاییه،

توســعه یافته و این ظرفیت مهم در خدمت اعتالی
کشور و انقالب اسالمی قرار گیرد .توفیق روزافزون
تمامی خدمتگزاران به مردم و نظام اســامی را از
درگاه ایزد منان مسألت داشته و برای همگان آرزوی
سالمت ،سعادت و عاقبت بخیری دارم.
جشــنواره رســانه و عدالت میتواند
الگویی کشوریباشد
رییس کل دادگستری اســتان کرمان نیز در آیین
اختتامیه سومین جشنواره رســانههای برتر استان
کرمان (رســانه و عدالت) ضمن قرائت پیام ریاست
قوهقضاییه به سومین جشنواره رسانه و عدالت از رشد
 ۷۰درصدی مشارکت رسانهها در این جشنواره خبر
داد و گفت :در سومین دوره جشنواره رسانه و عدالت
 ۷۰رسانه استان کرمان شش هزار و  ۲۹اثر خود را به
دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند و این آثار مورد
داوری قرار گرفته اســت .یداهلل موحد ،اظهار کرد:
طرح جشنواره مطبوعات برتر استان کرمان با عنوان
«رسانه و عدالت» از مصوبات شورای قضایی و ستاد
گرامیداشت هفته قوهقضاییه استان کرمان است و در
سال ۱۳۹۵فراخوان آن در اختیار رسانهها قرار گرفت.
وی بیان کرد :این جشــنواره با هــدف بهرهمندی
از فرصت و ظرفیت رســانههای محلی (مکتوب،
الکترونیکی،برخط،دیداری،شنیداریاستانکرمان)
و مشارکت آنان به انتشــار مطالب و اخبار دستگاه
قضایی و نیز تولید محتوا در قالبهای (خبر ،گزارش،
مصاحبه و )...و ایجاد رقابت در تولید مطالب با کیفیت
توسط رسانهها برگزار شد.
موحد تصریح کرد :جشنواره رسانه و عدالت با هدف
ایجاد یک رقابت ســالم و اصولــی در بین اصحاب

مطبوعات در حوزه قضایی و حقوقی ،توسعه اطالع
رسانی و آگاهی بخشی از رویدادهای حوزه قضایی
استان کرمان برای جلب اعتماد عمومی ،ایجاد زمینه
آموزش و باال بــردن آگاهیهای حقوقی و قضایی
مردم ،ایجاد انگیزه و رغبت در بین اصحاب رســانه
در حــوزه قضا و تالش برای ارتقاء ســطح علمی و
حرفهای اصحاب رســانه در حوزه قضایی و حقوقی
برگزار شدهاست.
رییس کل دادگســتری کرمان خاطرنشــان کرد:
کشف و شناسایی استعدادها و پتانسیلهای خبری
و رســانهای اســتان کرمان ،حمایت از خبرنگاران،
روزنامهنگاران و نویسندگان حوزه قضایی و حقوقی،
فعالسازی رسانهها و استفاده بهینه از فرصتهای
رســانهای در کاهش ورودی پروندهها به محاکم،
انتخاب و معرفی رســانه ،خبرنگار ،روزنامه نگار و
نویسنده برتر در حوزه قضایی و ارج نهادن به تالشها
و خدمات صاحبان رســانه در استان کرمان از دیگر
اهداف سومین دوره جشنواره رسانه و عدالت به شمار
میرود .وی یادآور شد :در نخستین جشنواره رسانه و
عدالت ،آثار مطبوعات محلی ،نمایندگی روزنامههای
سراســری ،دفاتر خبرگزاریها و پایگاههای خبری
اســتان کرمان از  ۳۰خردادماه  ۱۳۹۵الی  ۱۵تیرماه
 ۱۳۹۶مورد ســنجش و داوری قرار گرفت .در این
دوره تعداد  ۵۷رسانه در این جشنواره شرکت کردند و
یک هزار و ۹۲۹اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شد.
موحد عنوان کرد :دومین جشــنواره رسانه و عدالت
نیز در مجموع  ۴۱رســانه استان کرمان ۹۲۰ ،اثر به
دبیرخانه جشنواره قلم و عدالت ارسال کردند که در
نهایت با نظر هیات داوران از  ۵۹رســانه و خبرنگار
تقدیرشد.

رییس کل دادگاههای عمومی و انقالب تهران استقرار اجرای احکام کیفری
در دادسرای مستقر در زندان اوین ،جهت اجرای آرای قضایی صادره از سوی
این مجتمع را ضروری و موثر در رســیدن به هدف دانست .یحیی جعفری
در نشست تخصصی بررسی چالشهای مرتبط با دادرسی زندانیان ضمن
قدردانی از همراهی اداره کل زندانهای تهران در راهاندازی مجتمع قضایی
شهید کچویی به بیان اهداف تاسیس این مجتمع پرداخت و تعیین تکلیف
فوری پرونده زندانیان ،دسترسی آسان زندانی به مرجع قضایی ،پیشگیری از
مشکالت اعزام زندانیان و صرفه جویی در هزینهها را از جمله مهمترین این
اهدافخواندوگفت:توانستهایمدراینمدتکوتاهششماههبهنتایجمطلوبی
دست یابیم .رییس کل دادگاههای عمومی و انقالب تهران ،استقرار اجرای
احکام کیفری در دادسرای مستقر در زندان اوین ،جهت اجرای آرای قضایی
صادره از سوی این مجتمع را ضروری و موثر در رسیدن به هدف دانست .وی
در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان به برنامههای
عملیاتی در دادگستری استان تهران اشاره کرد و از تالش همکاران قضایی
در رسیدگی به اهداف دستورالعمل تشکر کرد و گفت :راهکار اصلی و موثر در
کاهش جمعیت کیفری زندان ،ارتقای سالمت و امنیت در جامعه و کاهش
ارتکاب به جرم است؛ اما دادگستری نیز میتواند با رویکرد اصالح مجرمین
و استفاده از تاسیسات جدید قانونی و مجازاتهای جایگزین در این امر مهم
سهم قابل توجهی داشته باشد .جعفری ،استقرار نمایندگان سازمان زندانها
در مجتمعهای کیفری تهران را بهمنظور تسهیل در روند رسیدگی به امور
زندانیان ،ضروری دانست .در این نشست تخصصی مدعوین جلسه ضمن
بررسی چالشها و آسیبها و شناسایی موانع به ارائه نظرات ،پیشنهادات و
راهکارهای علمی و عملی در راستای موضوع جلسه پرداختند و مصوب شد
نتایجحاصلهایننشستدرجهتپیشبرداهدافورفعمشکالتبرایرسیدن
به نتیجه بهتر در جلسه آتی ارائه و پیگیری شود.

جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز
 PS۷۵۲اوکراین برگزار شد

ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به ســانحه پرواز  PS۷۵۲اوکراین با حضور
متهمان،شکات،خانوادهجانباختگانووکالیآنهابهریاستقاضیابراهیم
مهرانفر در دادگاه نظامی اســتان تهران ،برگزار شد .به گزارش مرکز رسانه
قوه قضاییه ،در جلسه نخست دادگاه ،فصل اول کیفرخواست پرونده قرائت و
در خالل آن اسامی شکات ،خالصه شکایت و اظهارات شاکیان ایراد شد .در
این دادگاه ده متهم از ردههای نظامی مختلف حضور دارند و دارای  ۵وکیل
هستند .شکات نیز دارای ۱۹وکیل هستند .قاضی ابراهیم مهرانفر با قدردانی
از همکاری و مساعدت اولیای دم و شکات پرونده ،اظهار کرد :در پایان جلسه
قبلی دادگاه که در هفته قبل تشکیل شد تعدادی از اولیای دم و وکالی شکات
بهنمایندگیازسایرشاکیانپروندهدرجلسهایباحضورهیاتقضاییشرکت
کردند و در آن جلسه مقرر شد که ادامه کیفرخواست در این جلسه قرائت شود
و پس از آن یک مهلت مقتضی و مناسب به شکات پرونده و وکال داده شود تا
ایرادات خود را به پرونده و نظر کارشناسی بیان دارند .وی بیان کرد :قرار است
ابالغ کارشناسی از سوی دادسرا در مورد پرونده حاضر صورت گیرد و متعاقب
آن فرآیندهای قانونی الزم انجام پذیرد.
پسازآنکهبادستورقاضی،نمایندهدادستانبرایقرائتادامهکیفرخواستدر
جایگاه حاضر شد ،شکات و اولیای دم اعالم داشتند که ابتدا باید نقص پرونده
رفعشدهوپسازآنکیفرخواستقرائتشود؛ایناظهاراتشکاتدرحالیبود
کهقاضیمهرانفربهآنهامتذکرشدکهبهموجبتشریفاتقانونیدادگاه،ابتدا
بایدکیفرخواستقرائتشودوپس ازآن،استماعنظراتشکاتصورتگیرد.
دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل است
رییس دادگاه در پاســخ به این اظهارات شکات و اولیای دم که معتقد بودند
دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد ،گفت:
دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل اســت و الزامی به قبول کیفرخواســت
صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواســت و انجام بررسیهای الزم ممکن
است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد .قاضی مهرانفر یادآور شد :بخش
مربوط به منع پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته شده
و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده شده است .پس از رفع نقص ،آن بخش
از پرونده الحاق خواهد شد .در خالل جلسه دادگاه ،برخی از شکات نسبت به
نحوه جزییات اطالع رسانی صورت گرفته از جلسه نخست دادگاه ،انتقاداتی
را مطرح کردند .در پایان ،قاضی گفت :زمان برگزاری جلســه بعدی دادگاه
متعاقبا اعالم خواهد شد.

خلف وعده مسئوالن در اجرای پروژهها
از مصادیق فساد است

رییس دادگستریسروستانبااشارهبهاینکه فسادبهاختالسوارتشامحدود
نمیشودوخلفوعدهمسئوالننیزازمصادیقفساداست،گفت:نبودتبعیض
در برخورد با جرائم و مفاسد حوزه فعالیت و اختیارات ادارهها همچنین اجرای
عدالت در راستای خدمترسانی به مردم ،گامی بزرگ به سوی تحقق عدالت
پایدار محسوب می شود.
مرتضی اسماعیلی در گفتوگو با فارس ،عنوان کرد :مبارزه با فساد باید واقعی
و به صورت کامال جدی بوده و هیچ مفسد اقتصادی ،اخالقی واجتماعی نباید
مصونازمجازاتوبرخوردهایسلبیالزمباشدچراکههیچگونهویژهخواری
و تبعیضی نداریم .وی با بیان اینکه در دادگستری ،دادستان اقدامات ادارات را
به عنوان مدعی العموم رصد می کند ،گفت :در زمینه مقابله با فساد اداری ،در
برخیازاداراتشاهدبرخیناهنجاریهاوتخلفاتبودیمکهابتدااخطاردادیم
و توسط پلیس اطالعات آنها را توجیه کرده و امر به معروف شدند .این مسئول
قضاییافزود:باتکراراینتخلفاتبرایآنهاپروندهقضاییتشکیلومحکمو
بدونهیچاغماضیباآنهابرخوردشدکهدراینروند،حتیبرخیازاینمدیران
ازشهرستاننقلمکانکردند.ویباتوضیحاینکهفسادتنهابهاختالسوارتشا
محدود نمی شود ،ادامه داد :توزیع نامتناسب امکانات و خدمات ،هزین ه برای
دستگاهها و ارگان ها و اشخاصی که هیچ منفعتی برای مردم ندارند ،اجرای
پروژههادرجاییکهمثمرثمرواقعنمیشودویاعملنکردنبهوعدههایداده
شدهوهزینهکردندرجاهاییبهغیرازمکانهاییکهبودجهبهآنتخصیص
داده شده را نیز می توان از رایجترین انواع فساد قلمداد کرد.
اسماعیلیباتوضیحاینکهمجموعهدادگستریسروستاندرحدوداختیاراتو
مسئولیت خود در حق مردم شهرستان کوتاهی نمی کند ،افزود :گاهی اوقات
ما با توجه به شناخت اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و موقعیت شهرستان
حکمی را صادر می کنیم ،اما بعد از صدور حکم به واسطه ورود پرونده به دادگاه
تجدیدنظراستان،حکمتعدیلمی شودیاگاهیبرائتصادرمیشودامامردم
ازرویناآگاهیبابترعایتنشدنعدالتواجرایقانوناعتراضهاییدارندو
ما به خاطر این بیاطالعی ،به آنها حق می دهیم که ناراضی باشند.
وی درباره محور فسادستیزی خاطرنشــان کرد :دادگستری سروستان در
مقابلهبافسادباهیچاحدیچهاشخاصحقیقیوچهحقوقیهمچنینادارات
وارگانهایدولتی یا غیردولتی تاکنون تعارفینداشته استوهمیشه محکم
و قاطع برخورد کرده است و مردم شاهد اجرای این احکام بوده اند.

