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حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر جلوگیری از رسوب و انباشت پرونده های قضایی تاکید کرد

عزمعدلیهبرپیشگیریازپروندههایمعوق

رییس قوه قضاییه گفت :ورودی پروندهها به دستگاه
قضایی زیاد شــده و انتظارات از قضات و مسئوالن و
کارکنان دســتگاه قضایی نیز این است که تا حد توان
به پروندهها رسیدگی کنند و از رسوب و انباشت آنها و
ایجاد پروندههای معوق جلوگیری بهعمل آورند.
حجتاالسالموالمسلمین غالمحســین محسنی اژهای در جلسه
شورای عالی قوه قضاییه با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در
دیدار با مردم متد ّین و غیور استان قم به مناسبت سالروز قیام تاریخی
 ۱۹دی اظهار کرد :استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری و
تأمل بر روی نکات ارزشمند مطرح شده از جانب ایشان اثرات بسیار
مطلوب و راهگشــایی دارد؛ چرا که معظمله بر روی مسائل کشور،
منطقه و جهان اشــراف خاص و کاملی دارند و عالوه بر بصیرت و
تجربیات گرانسنگی که دارا هستند ،از زمانشناسی فوقالعادهای
نیز بهر همند هستند.
وی بر همین اساس به مجموعه مقامات و مسئوالن قضایی توصیه
کرد که استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری را همواره در
دستور کار خود قرار دهند و تأمل و درنگ بر روی نقطه نظرات مطرح
شــده از جانب معظمله را پیوسته مدنظر داشته باشند زیرا این امر به
مثابه چراغ هدایتبخش راه قلمداد میشود.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای همچنین با گرامیداشت
سالروز قیام مردم غیور و متدین قم در روز  ۱۹دی سال  ۵۶که نقش
موثر و شگرفی در به ثمر نشســتن نهضت اسالمی مردم ایران به
رهبری حضرت امام خمینی (ره) علیه رژیم ستمشاهی داشت ،گفت:
در طول  ۴۳سال گذشته ،مردم متدین و غیور ایران اسالمی همواره
مورد تهاجم نظام سلطه در جبههها و حوزههای مختلف اعم از نبرد
نظامی ،نرم ،اقتصادی ،تبلیغاتی ،نفوذی و تلفیقی بودهاند؛ اما علیرغم
همه این تهاجمات و تحمیالت و توطئهها ،مردم ما از پای ننشسته و
به مقابله با جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت ایستادگی و ایثار
مردم ،کشور ما به عزت و قدرت در حوزههای مختلف نائل آمده است.
رســیدگی دقیق به دور از مسائل حاشیهای پرونده
هواپیمای اوکراینی
رییس دســتگاه قضا در ادامه سخنانش با اشــاره به سالگرد حادثه
دردناک سقوط هواپیمای اوکراینی ،ضمن تسلیت به همه بازماندگان
آن حادثه تلخ اظهارکرد :دســتگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای
اوکراینی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده اســت؛ با این حال تأکید
داریم که بیش از گذشته نسبت به این پرونده دقت و سرعت لحاظ و
همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق،
عادالنه ،منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیهای ،پرونده این
سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته
بخشی از تسالی خاطر بازماندگان این سانحه باشد.
انجام دقیق مأموریتهای قضایی ؛ نیازمند بودجه و
نیروی انسانی
حجت االســام والمسلمین محســنی اژهای همچنین با اشاره به
صعوبت و خطیر بــودن مأموریتهای محوله به مجموعه قضات و
کارکنان دستگاه قضایی اظهارکرد :همواره تأکید ما این بوده است
که انجام مأموریتهای قضایی به صورت دقیق ،سریع و کامل نیازمند
ی که
امکانات ،بودجه و نیروی انســانی بیشتری است؛ نیروی انسان 
دغدغهای جز پیشبرد ســریع امور قضایی مردم نداشته باشد؛ لذا از
چندین سال قبل با تالشهای صورت گرفته بهویژه از ناحیه معاونت
راهبردی وقت ،بودجه ثابتی از بودجه عمومی کل کشور به دستگاه
قضایی تخصیص یافت.
رییس عدلیه افزود :همچنین از سال  ۹۹نیز یک تالش فوقالعادهای
برای ساماندهی وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران
فعال در شــوراهای حل اختالف صورت گرفــت که این تالشها
کماکان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه حقوقها و مزایایی که در قالب فوقالعاده در بسیاری
از دستگاههای اداری وجود دارد در قوه قضاییه موجود نیست ،گفت:
البته باید توجه داشــت از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت را
برعهده گرفتهاند تالش داشتهاند تا حقوقهای پرداختی به کارکنان
همه دستگاهها را به هم نزدیک کنند.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای با اشاره به تالشهای
مســتمر و بیشــائبهای که طی مدت اخیر بــرای ترمیم وضعیت
پرداختیهــا به مجموعه کارکنان دســتگاه قضایی صورت گرفته
اســت ،تصریح کرد :من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئلهای در
دســتگاه قضایی به اندازه ترمیم پرداختی به همکاران قضایی مورد
اهتمام قرار گرفته باشــد؛ در همین راســتا همه مسئوالن دستگاه
قضایی در حوزههای مختلف و حتی رؤســای کل دادگســتریها،
تالشهای مســتمر و زیادی انجام دادهاند و جلسات پرتعدادی را با
نمایندگان مجلس و دولتیها برای تبیین موضوع نسبت پرداختیها
به کارکنان دستگاه قضایی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله
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به آنها ،ترتیب دادند.
قضات از رسوب و انباشت پروندهها جلوگیری کنند
رییس دســتگاه قضا با یادآوری افزایش حجم کارهای مسئوالن و
کارکنان دستگاه قضایی نیز تصریح کرد :با توجه به شرایط سالهای
اخیر کشور ،ورودی پروندهها به دستگاه قضایی زیاد شده و انتظارات
از قضات و مســئوالن و کارکنان دستگاه قضایی نیز این است که تا
حد توان به پروندهها رســیدگی کرده و از رسوب و انباشت آنها و
ایجاد پروندههای معوق جلوگیری کنند؛ بر همین اساس بسیاری از
همکاران ما ساعتهای متمادی از شبانه روز را به حضور در محل کار
اختصاص میدهند تا رسیدگی به امور قضایی مردم به تأخیر نیافتد.
رییس عدلیه ضمن برشمردن مشکالت معیشتی همکاران قضایی
خود ،با تاکید بر اینکه از این مشکالت و معضالت آگاه است ،تصریح
کرد :بســیاری از قضات ما امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت
خود را ندارند؛ همچنین برخی از آنها نیز به صورت  ۲الی  ۳شــیفته
کار میکنند که این قضیه قابل استمرار نیست و حالت فرسایشی به
خود میگیرد و نیروهای ما را فرسوده میکند.
وی با تاکید بر اینکه رســیدگی به وضعیت پرداختیها به کارکنان
دستگاه قضایی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئوالن
قوه قضاییه اســت ،بیان کرد :در ماههای اخیر معاونتهای مختلف
دســتگاه قضایی از جمله معاونان «مالی و پشــتیبانی» و «منابع
انســانی» تالشهای زیاد و بیوقفهای را برای به نتیجه رساندن
طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام داده اند
و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و
اعضای دولت برگزار کرده اند؛ در همین راســتا برای حصول نتیجه
سریعتر ،این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در
مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند
و قبول کردند که فوقالعاده موجود کارکنان دستگاه قضایی کفاف
حجم و سختی کار آنها را نمیدهد.
رییس عدلیه با تاکید بر اینکه تالشها برای ترمیم فوق العادههای
پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ،کماکان ادامه دارد ،گفت :باید
این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای
معذوریتهایی هستند و بســیاری از طرحها و لوایح در مجلس رد
یا تعدیل میشــوند؛ علیایحال مهم آن است که تالشهای ما در
راستای ترمیم فوق العادههای پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی
ادامه دارد و بنبستی در این زمینه وجود ندارد.
تالشها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان
وی تاکید کــرد :تالشها برای بهبود وضعیت معیشــتی کارکنان
دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچگونه بنبستی وجود
ندارد و چنانچه از راه فعلی که در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم،
مسیرها و روشهای قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی
همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به شأنیت
و جایگاه ویژه دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه نزد مردم تصریح
کرد :در مسیر تالشها برای بهبود وضعیت پرداختیها به کارکنان
دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات
سوءاستفاده و شعف دشــمنان و بدخواهان را فراهم آورد؛ زیرا شأن
و جایگاه قوه قضاییه متفاوت اســت و مردم انتظاری که از کارکنان

این دستگاه دارند را شاید از کارکنان سایر دستگاهها نداشته باشند؛
لذا باید مســائل و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از
هرگونه اقدامی که باعث برزمیــن ماندن و ایجاد تعلل در کار مردم
میشود پرهیز کنیم و انشاءاهلل این مشکالت به زودی رفع میشود.
تقدیر از دادستانهای سراسر کشور
وی در ادامه جلســه شــورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات
صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور و دادستانهای مناطق
مختلف کشور در دفاع و صیانت از حقوق عامه هم بیان کرد :هر چه
بیشتر جلو میرویم اقدامات صورت گرفته در امر احیای حقوق عامه
توسط مسئوالن قضایی بیشتر جلوهگر میشود که در این رابطه باید
از مسئوالن امر بهویژه دادستانی کل کشور و دادستانهای مناطق
مختلف کشور تقدیر کرد.رییس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه
طبق گزارشی که اخیراً بررســی میکردم میزان مشارکت مردم در
آخرین حراجی که توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
صورت گرفته بیش از  ۴هزار نفر بوده است خاطرنشان کرد :این آمار
با حراجهای انجام گرفته در دورههای پیشین که نهایت ًا  ۲۰۰نفر در
مزایده شرکت میکردند ،بسیار متفاوت است و این امر بیانگر همت
مسئوالن ذیربط در دستگاه قضایی و همچنین مسئوالن دولتی است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت تخلیه کاالها در بنادر و گمرکات کشور
تصریح کرد :اخیراً یکی از رؤســای کل دادگستری استانها که در
استان مورد نظر بندرگاه وجود دارد گزارش داده که وضعیت کاالها
در بنادر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و شرایط در بخشهای
مختلف بهبود یافته است؛ البته هنوز اشکاالتی بهویژه در زمینه دپوی
کاالها وجود دارد که باید هر چه ســریعتر برای رفع آنها اقدامات
مقتضی صورت گیرد.
روایت تماس روز جمعه رییس عدلیه با رییس جمهور
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای از رئیس جمهور و سایر
مسئوالن دولت سیزدهم که به محض ارسال گزارشهای مقامات
قضایی پیرامون وقوع آسیبها در حوزههای مختلف ،سریع ًا در جهت
اصالح رویهها و رفع آسیبهای گزارش شده اقدام میکنند ،هم تقدیر
و بیان کرد :روز جمعه فیلمی برای من ارســال شد که در آن نشان
داده میشــد چند هزار تن جو دپو شده در حال فرسوده شدن است؛
من بالفاصله پیگیری کردم و در تماسی که با رئیس جمهور داشتم
ایشان به سرعت در مورد رفع مشکل به مسئوالن ذیربط در دولت
دستور دادند و بالفاصله وزیر اقتصاد هم به موضوع ورود کردند.
آمارهای غیردقیق ،دارای آثار سوء و یک آفت است
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژهای در بخش دوم نشست
شــورای عالی قوه قضاییه ،با اشاره به نشســت های برگزار شده
طی روزهای گذشته از ســوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب
شناسی و رفع مشکالت موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه
قضا و همچنین معاونان راهبردی و آمــار و فناوری اطالعات قوه
قضاییه تاکید کرد که هر چه ســریعتر نســبت به رفع اشکاالت و
ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام شــود و توجــه کنند که وجود
اشکاالت و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده های قضایی و
ارجاعات پروندهها باعث بروز آسیبهای زیاد و همچنین اخالل در
برنامهریزیها و تاخیر در پیشبرد امور خواهد شد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به یکی از آسیبهای ایجاد شده در نتیجه
وجود ابهامات و اشــکاالت در آمارهای ناظر بر پروندههای قضایی
گفت :بعضا مشــاهده میشود که برای یک فقره پرونده و گردش و
ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخشهای مختلف قضایی
دارد ،چندین آمار ثبت میشــود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ
میشــود که  ۱۵میلیون پرونده قضایی وجــود دارد که این چنین
نیست و در واقع این مقدار گردش کار وجود دارد ولی در هر صورت
این آمارهای غیردقیق ،دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است.
ضرورت ایجاد فرآینــدی برای جلوگیری از هرگونه
آمارسازی
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژهای با اشاره به ضرورت و
اهمیت تدوین آمار برای برنامهریزیها و پیشــبرد امور نیز تصریح
کرد :ضرورت تهیه و تدوین آمارهای مرتبط با پروندهها و سایر امور
مربوط به دستگاه قضایی ،امری انکارناپذیر است اما باید فرآیندی
ایجاد کرد که از هرگونه آمارسازی جلوگیری شود.
رییس دســتگاه قضا همچنین با اشــاره به موضوع توجه به بهبود
وضعیت زندانها و زندانیان ،بار دیگر بر ضرورت حفظ کرامت متهمان
و محکومان تاکید کرد و مســئوالن ذیربط را نسبت به استفاده از
پابند در موارد غیرضرور برحذر داشت و گفت :نباید در قبال کسی که
جرائم خشــن ندارد و خطری از جانب او متوجه امنیت مردم نیست
از پابند استفاده شــود ؛ این موضوعی است که از اصول زندانبانی در
جمهوری اسالمی ایران است.
ضرورت برطرف کردن مشکالت سیستم نوبتدهی
الکترونیکی
همچنین در این نشســت ،حجتاالسالم والمســلمین منتظری
دادستان کل کشــور بر ضرورت آسیبشناسی ،بازنگری و برطرف
کردن مشکالت موجود در سیستم نوبتدهی الکترونیکی تاکید کرد.
کاظم غریب آبادی معاون بین الملل و دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه
قضاییه نیز در سخنانی با بیان اینکه سیاست حقوق بشری جمهوری
اسالمی ایران ،ترکیبی از اقدامات آفندی و تعاملی خواهد بود ،گفت:
اقدامات آفندی به معنای مطالبهگری ایران در حوزه حقوق بشر هم
نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی و هم نسبت به نقض
حقوق ملت ایران خواهد بود که برنامهریزی الزم نسبت به آن صورت
خواهد گرفت .وی افزود :در حوزه تعاملی نیز پاسخگویی به ادعاها
و اتهامات وارده حقوق بشــری ،تبیین دستاوردهای حقوق بشری،
همکاری و تعامل با ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشر و شناسایی
و رفع نواقص در حوزههای مربوط به بهرهمندی مردم از حقوق بشر
در دستور کار برنامهریزی و اجرا قرار گرفتهاند.
تدوین گزارش عملکرد قــوه قضاییه درباره اجرای
سیاستهای برنامه ششم توسعه
محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه هم طی ســخنانی از
تدوین گزارش عملکرد قوه قضاییه پیرامون اجرای سیاســتهای
برنامه ششم توسعه در آینده نزدیک خبر داد و گفت :در این گزارش
مشخص شده اســت که کدام وظایف و تکالیف قانونی قوه قضاییه
در برنامه ششم توسعه اجرا شده و در زمینه اجرای کدام ماموریتها
نقص وجود داشته است.

انسجام و هدفمندی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیشگیری از جرم
سرپرست اداره کل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره
به ضرورت پیشگیری در وقوع جرائم با نگاههای مدیریتی ،گفت :فرماندهان نظامی
باید شخصا به میدان پیشگیری ورود کنند.

حجت االسالم رمضانعلی صالحی در کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه مقوله پیشگیری از وقوع
جرم در شرع مقدس اسالم داری مبانی عمیق اعتقادی است ،اظهار کرد :با تشکیل قوه قضاییه در
بدو انقالب اسالمی پیشگیری از وقوع جرم به یکی از برنامه های مهم اجتماعی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم به همکاری و جدیت فرماندهان در تعامل با
سازمان قضایی نیروهای مسلح بستگی دارد ،افزود :امروز پیشگیری از وقوع جرم به یک گفتمان

و برنامه مهم و اثرگذار در صیانت از نیروهای مسلح در مقابل جرائم و تخلفات تبدیل شده است.
سرپرست اداره کل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه با بومی
ســازی روند تحلیلی جرائم ارتکابی نیروهای مسلح می توان از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری
کرد ،ادامه داد :ما با استفاده از شیوه های علمی و دقیق ،پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
را طراحی و اجرایی می کنیم که این کارگاه نیز با تحلیل دقیق جرائم نظامی به دنبال ارتقای سطح
علمی فرماندهان و مســئوالن نظامی و انتظامی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرائم نیروهای
مســلح است .صالحی تصریح کرد :در این کارگاه متولیان پیشــگیری جرائم شایع در یگان خود
را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و شــناخت بهتری نســبت به الیه های پنهان جرم کسب
می کنند به این شکل که جرائم کامال موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرد تا نقاط آسیب و ضعف

کامال مشــخص شود .وی با اشاره به اینکه با شناسایی چگونگی شکل گیری علل و عوامل بروز
جرم در مقایسه با وضعیت عمومی جامعه شــاهد کاهش جرائم نظامی خواهیم دید ،اضافه کرد:
سابقه اقدامات پیشگیرانه در سازمان قضایی بسیار منسجم و هدفمند بوده و اعتقاد سازمان بر این
است که استفاده به هنگام از نیروی انسانی و ساز و کارهای حوزه پیشگیری ،نیروهای مسلح را در
رسیدن به اهداف پیشگیرانه یاری می کند.
سرپرست اداره کل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه ارگان
های نظارتی باید از طرح های ارائه شــده در این کارگاه آموزشی جهت مصونیت کارکنان از جرم
اســتفاده کنند ،گفت :برای کاهش جرائم نظامی ،فرماندهان باید شخصا در میدان اجرای برنامه
های پیشگیرانه حضور داشته باشند.

ضرورت تقویت اقدامات و مواضع حقوق بشری ایران در عرصه جهانی
موضوع حقوق بشــر در مواضع رییس قوهقضاییه بیش از پیش پررنگ و البته
فعالتر شده است ،به گونه ای که حتی قضات اقبال ویژهای به حقوق بشر نشان
داده  ،به مقررات حقوق بشــری استناد و به تعهداتی که ایران در میثاق نامههای
بینالمللی دارد تأکید میکنند .آنها سعی دارند از ظرفیت داخلی برگرفته از قوانین
در حفظ حقوق شهروندی بهره ببرند.

دراین باره ،یک حقوقدان با بیان اینکه اقدامات قوه قضاییه در زمینه حقوق بشر بسیار مقتدرانه
است ،اظهارکرد :قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر باید قطعنامههایی را در زمینه حقوق بشر تصویب
کنند و این قطعنامهها را به اطالع سازمانهای بین المللی برساند تا در تمام جهان عرضه شود.
شاهپور شیخ میالن در گفتوگو با میزان با تاکید بر این که هیچگاه کشورهای سلطه گر به دنبال
اجرای حقوق بشر نبوده اند ،تصریح کرد :هدف این کشورها از حقوق بشر ایجاد زمینهای برای
استعمار دیگر کشورهاست تا به این وسیله بر دیگر کشورها سلطه پیدا کنند.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به اینکه بر اساس منشور ســازمان ملل متحد و مواد قانونی آن
هر زمانی که حقوق بشر نیاز به اصالح داشته باشــد باید اصالح آن انجام شود ،تاکید کرد :اما

کشورهای ســلطهگر از انجام این کار خودداری میکنند چرا که در صورت تغییر قوانین سلطه
شان به واسطه کشــورهای قدرتمندی مانند ایران از دست میرود و زمینه اعتراضات در تمام
جهان فراهم می شود.
وی افزود :سازمان ملل هرساله مطالبی را تحت حقوق بشر منتشر میکند اما با توجه به دنیای
امروز باید تغییراتی در خصوص مسائل حقوق بشر در دنیا صورت گیرد ولی کشورهای سلطه گر
نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد و حتی نمیگذارند چنین موضوعاتی مطرح شود .حال این سوال
مطرح می شود که آنان با این اقدامات ضد بشری چطور میتوانند حقوق بشر را رعایت کنند.
شیخ میالن با تاکید بر عملکرد مقتدرانه قوه قضاییه در زمینه حقوق بشر گفت :انتظار از کشور
مقتدری مانند ایران این است که در برابر استعمارگران بایستد .تنها کشوری که میتواند ایدههای
حقوق بشری را به صورت مستقل در جهان پیاده سازی کند ،ایران است.
ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر نیازمند اجرای کامل مواد قانونی است
یک وکیل دادگســتری هم با بیان اینکه برای ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر باید تمامی مواد
قانون و مقررات اعم از قانون مجازات اسالمی و قانون آئین دادرسی کیفری به درستی اجرا شود

اظهارکرد :باید نسبت به اجرای مواد قانونی اعم از قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی
کیفری توجه کافی و کامل شود ،خوشبختانه از نظر مواد قانونی برای ارتقای جایگاه حقوق بشر
و رعایت حقوق شهروندی غنی هستیم .پیمان حاج محمود عطار با اشاره به اهمیت حفظ حقوق
بشر و رعایت حقوق شهروندی ،با بیان اینکه در مجموعه قوانین و مقررات ایران بر حفظ و رعایت
حقوق شهروندی تاکید شده است ،گفت :به عنوان مثال در مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب سال  ۱۳۹۲به همه مراجع انتظامی و قضایی اعم از دادسراها ،دادگاههای بدوی
و تجدید نظر و  ...تکلیف شده تا اصول دادرسی منصفانه طبق مقررات و قانون برای حفظ حقوق
شهروندی رعایت شود .وی تاکید کرد :یکی از این موارد برای ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر
لزوم رعایت قوانین و مقررات به ویژه مقررات آیین دادرسی کیفری است.دومین رکن الزم برای
رعایت و ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر نیاز است سامانهای در قوه قضاییه طراحی شود تا همه
احکام و آرای محاکم با حذف نام افراد به صورت آزادانه در دســترس همه مردم و شهروندان و
دستگاههای نظارتی قرار گیرد .وی گفت :انتشار کامل احکام دادگاهها در سامانه قابل دسترس
شهروندان موجب دقت و توجه بیشتر مراجع قضایی در صدور آرا و انطباق احکام صادره با قوانین
و مقررات و ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر برای اجرای عدالت خواهد شد.

رییس دیوان عالی کشــور جهت بازشدن گره  ۹ساله پروندهای از استان
قزوین دستورات الزم را صادر کرد.
در مالقات مردمی رییس دیوان عالی کشور  ،خانمی به عنوان متقاضی
پرونده مدعی شــد ،پرونده وی که پس از گذشت  ۹سال از رأی صادره با
عنوان جعل و استفاده از ســند مجعول در محاکم استان قزوین تشکیل
شده ،منتج به اجرای حکم نشده و ضمن شرح ماوقع کامل پرونده خود و
ارائه اسناد و مدارک و آرا صادره محاکم ،تقاضای رسیدگی کرد.
حجت االسالموالمسلمین مرتضوی مقدم هم ضمن بررسی دقیق الیحه
و اوراق قضایی و استماع اظهارات نامبرده دستور بر مطالبه اصول پرونده
محاکماتی این فرد را جهت بررســی و پیگیریهــای بعدی صادر کرد.
متقاضی پرونده گفت :رأی پرونده اینجانب در قزوین بیش از  ۹سال است
که صادر شــده ،اما به آن ترتیب اثر داده نشده و باورم نمیشد که رییس
دیوان عالی کشور زمان خوبی را برای شنیدن مطالب بنده قرار دهد و ضمن
برخورد مثبت امیدوارم که نتیجهای عادالنه نیز از این دیدار داشته باشم.

بازدید دادستان تهران از دادسرای
ناحیه ۲

دادستان عمومی و انقالب تهران در ادامه روند بازرسیها به منظور نظارت
مستمر و هدفمند بر نحوه خدمت رسانی به مردم ،از دادسرای ناحیه  ۲بازدید
کرد .علی صالحی ضمن حضور در شعبه کشیک و برخی از شعب دادسرای
ناحیه  ،۲دستورات و ارشــادات الزم را برای بهبود عملکرد این دادسرا و
تعیین تکلیف فوری پروندهها ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقالب تهران همچنین در جریان بازدید از بخشهای
مختلف این دادسرا ،ضمن اطالع از روند فعالیتهای انجام شده ،با قضات
و کارکنان اداری به گفتوگو پرداخت و در جریان مسائل و مطالبات آنان
قــرار گرفت.صالحی با برخی از مراجعان دادســرای ناحیه  ۲نیز دیدار و
گفتوگو کرد و پس از استماع مطالبات مردم ،دستورات الزم را به منظور
رسیدگی به درخواستهای مطرح شده صادر کرد.در این بازدید از تعدادی
از قضات و کارمندان اداری که در اجرای سیاســتهای ابالغی از سوی
ریاست قوهقضاییه ،رسیدگی به امور محوله و تکریم ارباب رجوع ،عملکرد
مطلوبی داشتهاند ،تقدیر شدند.

لزوم تکریم مراجعان به دستگاه قضایی

قائم مقام دادگستری استان تهران گفت :اقدامات حمایتی قابل تحقق برای
ارتقای اعتماد جامعه ایثارگران به دستگاه قضایی شناسایی و بهره گیری از
ظرفیتهای قانونی تقویت میشود.
مســعود ستایشــی در نشســت بررســی راهکارهای عملی تکریم و
خدماترسانی ســریع و مطلوب به خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان و
ایثارگران در دســتگاه قضایی با تأکید بر لزوم تکریم مراجعان به دستگاه
قضایی اظهار کرد :رعایت شأن مراجعان از مهمترین محورهای فعالیت
دادگستری استان تهران در دوره «تحول و تعالی» محسوب میشود که
مورد تأکید ویژه رییس کل دادگستری اســتان تهران نیز قرار دارد .وی
پاســخگویی به مطالبات بهحق مردم و بهویژه خانوادههای معظم شهدا،
جانبازان و ایثارگران را از همه کارکنان قضایی و اداری دادگســتری کل
استان تهران خواستار شد و گفت :همه باید خود را در عمل مدیون خون
شهدا و جامعه ایثارگران بدانیم و کمترین کاری که میتوانیم در این زمینه
انجام دهیم ،استماع مطالبات ب ه حق آنها و سپس پاسخگویی منطقی،
شایسته و صحیح به این مطالبات است .ستایشی با اشاره به تأکیدات مقام
معظم رهبری ،رییس قوهقضاییه و رییس کل دادگستری استان تهران
بهمنظور تسهیل دسترسیهای حقوقی و قضایی برای خانوادههای معظم
شهدا ،جانبازان و ایثارگران افزود :وضعیت جامعه اقتضا دارد که هر کس
که بر کرسی مســئولیت نشسته ،از هر اقدامی که در جهت گرهگشایی از
مشکالت مردم و بهویژه جامعه ایثارگران است ،دریغ نکند و در این عرصه
جهادگونه وارد میدان شود.قائم مقام دادگستری استان تهران تأکید کرد:
باید در جامعه احساس شــود که خدمات و ارزشهای شهدا ،ایثارگران و
جانبازان مورد غفلت قرار نگرفته است .در ادامه این نشست ،در خصوص
ضرورت و نحوه تسهیل ارائه خدمات قضایی به خانوادههای معظم شهدا،
جانبازان و ایثارگران بحث و تبادل نظر شد.

کشف دو محموله قاچاق ارز
(ره)
در فرودگاه امام

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از ضبط دو
محموله قاچاق ارز در فــرودگاه امام (ره) و جریمه  ۵۱میلیارد ریالی برای
متهمان خبر داد .محسن عسکری اظهار کرد :براساس گزارش ماموران
نیروی انتظامی فرودگاه امام خمینی (ره) در مورد کشف  ۹۵هزار دالر از
یکی از مسافران خروجی ،پروندهای تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات
حکومتی ارسال شد.وی تصریح کرد :پس از دریافت گزارش کارشناسی
فرودگاه امام (ره) و بررسی مدارک موجود در پرونده ،شعبه رسیدگی کننده
در تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران ،تخلف انتسابی را محرز
دانست و متهم را به پرداخت  ۴۲میلیارد و  ۶۳۷میلیون ریال در حق صندوق
دولت محکوم کرد.
عسکری در پرونده دیگری از جریمه  ۹میلیاردی قاچاقچی ارز در فرودگاه
امام (ره) خبر داد و گفت :با دریافت اخباری از پلیس فرودگاه امام خمینی
(ره) در مورد قاچاق ارز توسط یکی از مسافران خروجی ،در بازرسی انجام
شده مقدار  ۴۳هزار یورو کشــف و پروندهای در این باره تشکیل و برای
رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

استانها

وضعیت عمومی بازداشتگاههای پلیس
باید ارتقا یابد

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان بر لــزوم ارتقــای وضعیت
بازداشتگاههای استان به ویژه در مناطق شرقی و جنوبی تاکید کرد.
یداهلل موحد در نشست هیات نظارت و حفظ حقوق شهروندی دادگستری
کل اســتان کرمان رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاهها را
اصلی مهم و ضروری برشــمرد و بیان کرد :سیســتم قضایی مشکالت
ت های قانونی
احتمالی موجود در بازداشتگا ه ها را گزارش میدهد و نظار 
تا رفع آنها را پیگیری میکند.
موحد بر لزوم حضور مدیران مربوطه به منظور برنامه ریزی و رفع مشکالت
موجود تاکید کرد و ادامه داد :همه معتقدیم که باید تحولی ایجاد شود ،در
ت های مناسب باید
این راستا هرگونه ســاختار سازی و یا تامین زیرساخ 
در چارچوب قانون از سوی مسئوالن مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

