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خبر

پنجشنبه

بازدید معاون اول دستگاه قضا
از معاونت قضایی
معاون اول قوهقضاییه از
معاونــت قضایی قوه
قضاییه بازدید کرد و در
جریــان پروندهها قرار
گرفت.
در ایــــــن بازدیــد
حجـــــت االســام
و المســلمین صــادق
رحیمی معاون قضایــی قوهقضاییه پروندههای ارســالی به این
معاونت به ویژه پرونده های ماده  ۴۷۷را برای حجت االســام و
المسلمین مصدق تشریح کرد.
براســاس ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری« ،در صورتی که
رییس قوه قضاییــه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی
را خالف شرع بین تشخیص دهد ،با تجویز اعاده دادرسی ،پرونده
را به دیوان عالی کشــور ارســال تا در شــعبی خاص که توسط
رییس قــوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رســیدگی و
رأی قطعی صادر کند .شــعب خاص مذکور مبنی ًا بر خالف شرع
بین اعالم شــده ،رأی قطعــی قبلی را نقض و رســیدگی مجدد
اعم از شــکلی و ماهوی به عمل میآورنــد و رأی مقتضی صادر
میکند».
در ادامه معاون اول دســتگاه قضا از بخش های مختلف معاونت
قضایی قوهقضاییه بازدید کرد و در جریان امور قرار گرفت.

دیداردادستان کل کشور
با همتای تاجیکستانی
دادستان کل کشور در
جریان سفر به روسیه ،با
دادســـــــــتان کل
تاجیکســتان دیــدار و
گفتگو کرد.
حجت االســــــالم
والمسلمین منتظری که
برای شرکت در مراسم
سیصدمین سال تاسیس دادستانی در روسیه به مسکو سفر کرده
است ،با دادستان کل تاجیکستان دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشورمان در این دیدار بر لزوم همکاری منسجم میان
دستگاههای قضایی دو کشــور در مبارزه با جرایم سازمان یافته،
ارتقای همکاری دو طرف در پروندههای مدنی ،کیفری و تجاری
از طریق موافقتنامه معاضدت قضایی ،آمادگی برای گسترش تعامل
و تبادل تجربیات قضایی در زمینه دادرســی الکترونیک ،اصالح
قوانین ،مجازاتهای جایگزین حبس و حل و فصل اختالفات خارج
از دادگاه ،تمهید شرایط انتقال زندانیان به کشور متبوع و همکاری
دو جانبه در زمینه مسائل حقوق بشری تاکید کرد.

مالقات مردمی دادستان تهران
با95نفر
برنامه مالقات مردمی
دادســرای عمومــی و
انقالب تهران با حضور
دادســتان و  ۲تــن از
معاونان وی برگزار شد.
علــی صالحی در دیدار
چهره به چهــره با ۹۵
نفر از اصحاب پرونده و
مراجعان دادسرا به درخواستها و مشکالت قضایی آنان رسیدگی
و دستورات الزم را صادر کرد.
برنامه هفتگی مالقات مردمی دادسرای عمومی و انقالب تهران
در راستای تکریم ارباب رجوع و نظارت دادستانی بر روند رسیدگی
به امور قضایی مردم در دادســراها با مدیریت و هماهنگی حوزه
معاونت اول دادستانی و تعیین وقت قبلی برای متقاضیان و امکان
پذیرش مراجعه کنندگان در روز مالقات ،صبح روز چهارشنبه هر
هفته در ساختمان مرکزی دادسرا برگزار میشود.
مهمترین درخواســتهای متقاضیان مالقات مردمی با دادستان
تهران و معاونان وی رفع اطاله دادرســی ،رسیدگی به مشکالت
اجــرای احکام ،احقــاق حق و درخواســت اعطــای مرخصی،
اســتفاده از تســهیالت ارفاقــی و معرفی به کمیســیون عفو و
تخفیف مجــازات برای محکومان حبس بود که پس از اســتماع
اظهارات متقاضیان و مطالعه پرونده از ســوی دادستان و معاونان
وی ،دســتورات مقتضــی در چارچوب در ضوابــط قانونی صادر
میشود.
با توجه به به تأکیدات دادستان عمومی و انقالب تهران در اجرای
سیاستهای کالن قوه قضاییه در زمینه گره گشایی از مشکالت
مردم و تسریع در رســیدگی به کار ارباب رجوع ،روزانه تعداد قابل
توجهی از مراجعه کنندگان نواحی  ۳۲گانه دادسرای تهران با حضور
در محل کار سرپرستان دادســرایهای نواحی به طرح مسائل و
مشــکالت خود میپردازند و راهنماییهــای الزم را از معاونان
دادستان دریافت میکنند.

گفت وگو

اعمال وثیقه مال منقول از مهجوریت
در محاکم درآمد

یک وکیل دادگستری گفت :در قانون مشــخص ًا بیان شده اموال
منقول هم میتواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد ،اما گویی مال منقول
به گونهای مهجور شده بود که خوشبختانه با دیدگاه جدید دادستان
کل کشور و پذیرش آن این مشکل برطرف شد.
مهدی عزیززاده قصاب در گفتوگو با میزان با اشاره به مصوبه جدید
دادستان کل کشور مبنی بر اخذ خودرو و طال به عنوان وثیقه اظهار
کرد :در ماده  ۲۱۷آیین دادرسی کیفری گفته شده به منظور دسترسی
به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و
تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی ،بازپرس پس
از تفهیم اتهام و تحقیق الزم در صورت وجود دالیل کافی میتواند
قرار تامین را صادر کرد.
وی ادامه داد :همچنین در بند خ ماده  ۲۱۷آیین دادرســی کیفری
گفته شده اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،مال منقول
یا غیرمنقول می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در قانون مشــخص ًا بیان شــده اموال منقول هم
میتواند به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد ،گفت :متأسفانه
عرفی در محاکم دادســراها جاری بود که بر مبنای آن فقط یا مال
غیرمنقول یا وجه رایج به عنوان وثیقه اخذ میشد.اما خوشبختانه با
دیدگاه جدید دادستان کل کشور و پذیرش مال منقول این مشکل
برطرف شد .
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معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دستگاه قضا:

مجازات جایگزین حبس
سیاست مستمر و دایمی عدلیه است

معاونت امور اجتماعیو پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
تابستان سال قبل جشنواره آرای برتر جایگزین حبس را
با هدف تشویق قضات به صدور این نوع آرا برگزار کرد و
در آن قضاتی که آرای ساختارشکنانه که هم تنبیه مجرم،
هم منافع عمومی ،هم کاهش جمعیت کیفری در زندان،
هم امنیت جامعه مورد تأکید قرار گرفته بود را مورد تقدیر
قرار داد .این جشنواره در راستای سیاستهای مجازات
جایگزین حبس ،برگزارشد ،سیاستی که مورد تأکید قوه
قضاییه است و در سند تحول قضایی به آن پرداخته شده
و مسئوالن دستگاه قضا بهویژه رییس قوه قضاییه نیز بر
آن تأکید دارند.

دراین خصوص ،معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه گفت :متأسفانه هنوز در فرهنگ سنتی این نگاه وجود دارد
که مجازات ،مساوی با حبس است و اگر هر کسی هرگونه مجازاتی
شود اما به حبس نرود ،گویا اص ً
ال مجازاتی نشده است.
اصغر جهانگیر در گفتوگو با تســنیم با تأکید بر اینکه امسال هم
جشــنواره آرای برتر جایگزین حبس با رفــع موانع محدود برگزار
خواهد شــد ،به شــرح اهمیت این آرا پرداخت و تأکید کرد :بحث
سیاســت جایگزینهای حبس ،یک سیاست دائمی و مستمر قوه
قضاییه است که از سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛
زیرا تورم کیفری در قوانین مجازاتی ما فوقالعاده باالست و این تورم
کیفری اجازه نمیدهد که به جرائم مهم رسیدگی شود.
وی ادامه داد :وقتی دستگاه قضا ورودیهای متعدد پرونده دارد با انبوه

پرونده روبهرو میشود و مطمئن ًا پروندههایی که شرایط خاصتری
دارد و باید با ویژگی بیشــتر به آن پرداخته شود در سیر مسیر دچار
مشکل خواهد شد .بر این اساس استفاده از ظرفیتهای مجازاتهای
جایگزینحبسجزوتکالیفالزامیدستگاهقضاییاست.جهانگیردر
بیان علت استفاده نکردن برخی از قضات از مجازات جایگزین حبس
هم گفت :اینکه بعضی از این نوع مجازات استفاده نمیکنند بهدلیل
عدم وجود فرهنگسازی مناســب در گذشته است .در این راه باید
بهنوعی فرهنگسازی صورت بگیرد یعنی تالش شود هم در درون
قوه و هم در بیرون قوه ،الزام استفاده از این نوع مجازات تبیین شود.
معاون امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضاییه در
ادامه با تأکید بر اینکه بخشــی از مجازاتهای جایگزین حبس به
بیرون برمیگردد و این امرآگاهســازیهای بیرونی هم الزم دارد،
بیان کرد :تا زمانی که مــردم این حس را پیدا نکنند که اگر بهجای
حبس محکومیتی متوجه کسی شد ،آن هم به عنوان مجازات تلقی
میشود ،نمیتوان این سیاست را بهخوبی پیاده کرد .متأسفانه هنوز
در فرهنگ سنتی این نگاه وجود دارد که مجازات ،مساوی با حبس
اســت و اگر هر کسی هرگونه مجازاتی شود اما به حبس نرود ،گویا
اص ً
ال مجازاتی نشده است.
وی با بیان اینکه امروز در بسیاری از کشورهای دنیا مجازاتهای
جایگزین ســنگینتر از حبس هم اجرا میشــود که یکی از آنها
جریمههای نقدی اســت ،ادامه داد :بهشرط اینکه منافع عمومی را
تحت تأثیر قرار ندهد و با امنیت اجتماعی تعارض نداشــته باشــد،
میتوان در پروندههایی که امکان و شرایط الزم را دارندً ،
مثآل جرائم
نقدی را بهعنوان مجازات تعیین کرد .باید با استفاده از این سیاست

شــرایطی را فراهم کرد که اگر کسی قرار اســت وارد زندان شود و
مجازاتهای سنگینتر داشته باشد ،مجرمی باشد که ناامنکننده
امنیت جامعه است و جای او باید در زندان باشد.
جهانگیر همچنین درباره لــزوم همکاری نهادهای مختلف در امر
اجرای سیاست مجازات جایگزین حبس با اظهار اینکه بخشهای
مختلفی هســتند که میتوان از آنها برای اجرای بهتر و بیشتر این
سیاســت کمک گرفت ،گفت :نهادهای عمومی باید به فرهنگ
اســتفاده از مجازات جایگزین حبس کمک کنند .مث ً
ال در یکی از
موارد که میتوانیم از آنها کمک بخواهیم ایجاد شــرایط استفاده از
پابند است .پابندهای الکترونیکی که از جمله موارد مجازات جایگزین
حبس محسوب میشود ،بحث ساخت و نگهداری و زیرساختی دارد
که نیاز به امکانات مختص به خود را دارد و چون بحثی نوین است،
قب ً
ال مطرح نبوده است.
وی افزود :اســتفاده از امکانات نوین به شرایط خاص خودش نیاز
دارد که در این مورد باید دانشگاهها پای کار بیایند و در این خصوص
به مجموعــه قوه قضاییه کمک کنند تا تأسیســات جدید حقوقی
را ســریعتر در جامعه نهادینه کند،بنابراین استفاده از دانشگاهها و
نخبگان دانشــگاهی در این بحث مجازات جایگزین حبس خیلی
تأثیرگذار است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :موضوع دیگر فرهنگسازی در ادارات اعم از دولتی و خصوصی
است با این هدف که چهطوری میتوانند به توسعه این فرهنگ و
این سیاست کمک کنند و همراهی آنها قطع ًا میتواند نقش خوبی
در استقبال تمام جامعه از مجازات جایگزین حبس خواهد داشت.

بازدید جهانگیر از مرکز ارتباطات مردمی قوهقضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
با تعدادی از مراجعهکنندگان دیدار و دســتورات الزم در خصوص رفع مشکالت آنان را صادر کرد.
در این دیدارها که ۲ساعت به طول انجامید اصغر جهانگیر از نزدیک در جریان مشکالت مراجعه
کنندگان قرار گرفت و دستورات الزم در خصوص رفع مشکالت حقوقی و قضایی آنان را صادر کرد.
وی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی این
است که ارتباط مسئوالن دستگاه قضایی با مردم بیشتر شود ،گفت :با این هدف مالقاتهای مردمی
به صورت چهره به چهره برگزار میشود تا مقامات قضایی در جریان مشکالت مردم قرار بگیرند و
نسبت به حل آنها اقدامات الزم و فوری را در دستورکار قرار دهند .وی افزود :دفتر ارتباطات مردمی
نیز یکی از مجموعههایی است که در این خصوص فعال بوده و در این دوره ،یک روش جدیدی را

در دســتور کار قرار داده است و با دعوت از مسئوالن قوه برای مالقات چهر ه به چهره با مردم اقدام
می کند .حضور مسئوالن نیز در ارتباطات مردمی کمک میکند تا آنان در جریان مشکالت مردم
قرار گیرند .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد :دفتر ارتباطات مردمی
ضمن مالقات با مردم و دریافت گزارشهای آنان ،این موارد را به مسئوالن ذیربط اعالم میکند.
جمعبندی این گزارشها و نتایج آن نیز به صورت مستمر و مرتب برای رییس قوه قضاییه منعکس
میشود تا ایشان در جریان نتایج مالقاتهای مردمی قرار گیرد .جهانگیر تاکید کرد :پیگیری مردم
از مســئوالن مبنی بر اینکه چه میزان از مشــکالت آنان در دستگاه قضایی حل و فصل شده یک
اطمینان برای آنها ایجاد میکند تا چنانچه به هر طریقی در هر دســتگاهی حرفشان شنیده نشد
دستگاه قضایی ورود پیدا کند تا به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم باشد.

در بازدید رییس کل دادگستری استان تهران از دادگاه عمومی بخش آفتاب تاکید شد

قضازدایی از اختالفات و کنترل ورودی پروندهها
رییس کل دادگستری اســتان تهران در
بازدید از دادگاه عمومــی بخش آفتاب بر
تقویت شــورای حل اختالف ،قضازدایی
از اختالفات و کنتــرل ورودی پروندههای
قضایی تاکید کرد و گفــت :اگر ورودیها
کنترل نشود ،هر اختالف و موضوعی منجر
به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد.

علــی القاصیمهر به همراه علــی دیزجی معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و داراب رحمتی
معاون مالی ،پشــتیبانی و عمرانی دادگستری کل
استان تهران به صورت از پیش اعالمنشده از حوزه
قضایی شهر آفتاب بازدید کرد.
القاصیمهر در ابتدای حضور در شهر آفتاب با حضور
در مرقد مطهر حضــرت امام خمینی (ره) با محمد
علی انصـاری ،سرپرست حرم مطهر امام خمینی
(ره) دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار ،پیرامـــون همکاریهای متقابل در
خصوص پــروژه احداث ســاختمان جدید دادگاه
عمومی بخش آفتاب بحث و تبادل نظر شد.
القاصیمهر در این دیدار ضمن استماع گزارشهای
ارائه شده در خصوص شهر آفتاب و پروژه ساختمان
جدید دادگاه عمومی بخش این شهر گفت :با توجه
به ظـرفیتهای مـوجود در شهر آفتاب ،برای آینده
توسعهیافتگی خوبی را شاهد خواهـیم بود.
رییس کل دادگســتری اســتان تهران با تاکید بر
لزوم فراهم شدن زیرساختهای الزم در این شهر
تصریح کرد :امور زیربنایی پیشبینی شده در شهر
آفتاب میتواند آن را بهعنوان یک قطب فرهنگی

و مذهبی معرفی کند.
وی با بیان اینکه شــهر آفتاب ظرفیت خوبی برای
انتقال جمعیت و کمک به تمرکز زدایی جمعیتی از
تهران را دارا است ،تصریح کرد :در این زمینه ،نیاز
بههماهنگی همهجانبه با همه دستگاهها و نهادها
برای فراهم کردن زیرساختهای الزم است .
وی بر لزوم پیش بینی زیر ســاختهای امنیتی و
انتظامی الزم در شهر آفتاب تاکید کرد.
در جریــان این دیــدار انصاری گزارشــی از روند
احداث شهر آفتاب و توسعه حرم امام خمینی (ره)
ارائه داد و گفت :تاکنون  ۹۲درصد طرح توســعه
حرم امام خمینی (ره) اجرا شدهاست و همچنین با
مطالعه در خصوص پهنه پیرامونی حـرم ،محـدوده
حـرم به عنوان شهر فرهنگی و مذهبی «آفتاب»

تاسیس شد.
وی اظهار کرد :خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان
دستگاههای اجرایی ،قضایی و امنیتی در شهـــر
آفتاب وجـود دارد.
القاصیمهـر همچنین در ادامه حضور خود در بخش
آفتاب از ســاختمان پیشنهادی برای بهره برداری
توسط دادگاه عمومی بخش آفتاب ،بازدید کرد.
رییس کل دادگستری اســتان تهران با حضور در
دادگاه عمومی بخش آفتاب از بخشهای مختلف
آن بازدید و در جریان روند رسیدگی به پروندههای
قضایی قرار گرفت.
وی در ابتــدای حضــور در دادگاه عمومی بخش
آفتاب از شــعبه  ۱۰۱کیفری  ۲بازدیــد کرد و در
جریان موجودی این شــعبه قضایی قرار گرفت و

بر لزوم مرتبسازی «بایگانی راکد» در این شعبه
تاکید کرد .
القاصی مهر گفت :باید روند رسیدگی در شعب به
سمتی برود که پروندههای ثبـت شده در ابتدای ماه
تا انتهای همان ماه رسیدگی و مختومه شوند که این
نیازمند تالش همه جانبه تمامی همکاران است و
امید داریم با این روند و روحیه جهادی در رسیدگی
به امور مراجعان تاثیر بسزایی در کاهش موجودی
پروندهها داشته باشیم.
القاصیمهر در ادامه از شــعبه  ۱۰۳کیفری بازدید
کرد و با بررسی موجودی این شعبه قضایی ،بر لزوم
کاهش موجودی پروندهها تاکید کرد.
وی گفت :اگر ورودیها کنترل نشود ،هر اختالف
و موضوعی منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد
شــد؛ لذا در این زمینه ضــرورت دارد تا از ظرفیت
شــورای حل اختالف نهایت بهرهبرداری صورت
گیرد و با این اقدام ،میتوان از منجر شدن اکثریت
شکایات به پرونده قضایی جلوگیری کرد.
گفتنی اســت« ،تقویت شــورای حل اختالف»،
«قضازدایــی از اختالفات» و «کنتــرل ورودی
پروندههای قضایی» از مهمترین تاکیدات رییس
کل دادگستری اســتان تهران در جریان بازدید از
دادگاه عمومی بخش آفتاب بود.
رییس کل دادگستری اســتان تهران همچنین با
تاکید بر ضرورت آموزش قضات شــوراهای حل
اختالف گفت :پروندههایی که با صلح وســازش
امکان مختومه شدن را دارند باید به شوراهای احل
اختالف ارجاع داده شود که این امر تاثیر بسزایی در
کاهش موجودی شعب قضایی دارد.

تاکید وزیر دادگستری بر پیگیری وضعیت معیشت کارکنان قوه قضاییه
وزیر دادگستری در نشستی صمیمی با تعدادی از کارکنان
اداری قوه قضاییه بر پیگیری وضعیت معیشــت کارکنان
اداری قوه قضاییه تاکید کرد.

در نشســت امین حســین رحیمی با تعدادی از کارکنان اداری قوه
قضاییه از چندین استان کشور که با هدف پیگیری وضعیت معیشت
و افزایش حقوق کارکنان اداری قوه قضاییه برگزار شد ،حاضران با

صراحت ،دغدغهها و گلهمندیهای خود را درباره وضعیت معیشتی
همه همــکاران ،مخصوص ًا کادر اداری قــوه قضاییه بیان کردند و
ناراحتی خود از عدم تصویب فوقالعاده خاص را ابراز داشتند.
وزیر دادگستری نیز در این نشست تاکید کرد :همکاران اداری ما در
قوه قضاییه از پرتالشترین و پاکدســتترین کارکنان جمهوری
اسالمی و جزو کارکنانی هســتند که کمترین دریافتی را دارند اما
ت نفس و در نهایت ســختی زندگی میکنند و بر ما مسئوالن،
با عز 

وظیفه و تکلیف است که این مشکل را رفع کنیم.
رحیمی با اشــاره به اینکه الیحهای در خصوص تعادل بخشــی و
همسان ســازی حقوق برای شغلهای مشابه در همه دستگاههای
اجرایی در حال تدوین اســت ،اظهار کرد :ریاست قوه قضاییه رفع
مشکالت معیشتی کارکنان خدوم قوه قضاییه را جزو اولویتهای
اصلی خود قرار داده و سایر مسئوالن نیز از هیچ کوششی در این راه
دریغ نخواهند کرد.

بازدید دبیر ستاد حقوق بشر
از بازداشتگاه اوین

معاون امور بینالملل و حقوق بشــر قوه قضاییه در بازدید از بازداشتگاه
اوین گفت :مدل زندانبانی ما انســانی اســت؛ همانطور هم که امکانات
رفاهی حاضر در زندانهای ما فراتر از دیگر کشورهاست .زندانی بهطور
مداوم مشــمول رأفت است پس انتظار داریم او نیز همه مقررات زندان را
رعایت کند.
کاظم غریبآبادی در بازدید از زندان اوین با حضور در برخی اندرزگاهها
و بندهای بازداشــتگاه اوین ،در جریان امکانات جاری و شرایط قضایی،
رفاهی و اسکان مددجویان قرار گرفت.
وی در بخشی از این سرکشی و گفت وگو با مددجویان تأکید کرد :زندانیان
پیــش ما امانت هســتند و باید خدمات الزم خصوصا آن چه خودشــان
میخواهند را طبق مقررات ارائه داد .حیف اســت بــا این همه خدمات
قابلتوجه در زندانها ،با ایجاد برخی حواشی نادرست بازهم متهم شویم.
وی ادامــه داد :امروز در زندانها شــاهد خدمترســانیهای مثبتی به
مددجویان هستیم و برهمین اساس هم معتقدم باید اقداماتی که در حوزه
ارائه خدمات به زندانیان صورت میگیرد را بهطور مســتمر منتشر کرد تا
دیگران نیز متوجه این اقدامات مثبت شوند.
غریبآبادی یکی از برنامههای پیش روی ســتاد حقوق بشر را برقراری
تعامالت سازمان زندانها با نهادهای متناظر بینالمللی دانست و گفت:
در دوره کرونا تجربیات و شیوههای مدرنی در حوزه زندانبانی رخ داده که
الزم اســت مورد تبادل قرار گیرد؛ هرچند بعید است دیگر کشورها واقعا
خدمات ارائه شده ما به مددجویان را ارائه دهند.
وی بر پیشگیری از اتفاقات ناگوار در زندان نیز تأکید داشت و افزود :مدل
زندانبانی ما انسانی است همانطور هم که امکانات رفاهی حاضر در زندانها
را فراتر از دیگر کشورها میدانم .ضمن اینکه هیچکس برخورد نامناسب
با زندانی را برنمیتابد و نمیپذیریم که حقوق آنان مورد تضییع قرار گیرد.
معاون امور بینالملل و حقوق بشــر قوه قضاییه اضافه کرد :زندانی باید
مقررات زندان را رعایت کند تا مشــمول رأفت همیشگی باشد .قوانین را
باید به طور شفاف به آنان اعالم کرد تا هم شاهد اصالح رفتار و تخلفات
آنان باشیم و هم بتوان با تخلفات آنان برخورد کرد.
وی یادآور شد :زندانی باید همه دستورالعملها را رعایت کند؛ این نقض
حقوق بشر نیست بلکه عدم اجرای دستورالعملها نقض قوانین است .ما نیز
مشکالت را رصد میکنیم و بنابر تشخیص به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد
میدهیم و درصدد ارتباط با ضابطان نیز برخواهیم آمد.
غریبآبادی با اشاره به مسئولیتهای ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد:
زندانی مطابق با آییننامه سازمان زندانها و نیز بخشنامه جدید صادره در
حوزه کرامت زندانیان که اتفاقا بسیار مترقی است ،باید از حقوقش به طور
کامل برخوردار باشد و وضعیت قضایی او نیز پیگیر شود .در این بخشها ما
هم وظیفه داریم که کوتاهی و اجحاف احتمالی را رصد کنیم.
وی عالوه بر بازدید و سرکشی از برخی بندها و ارزیابی امکانات و خدمات
ارائه شــده به زندانیان ،در گفت وگوهای رودررو با برخی مددجویان بر
پیگیری پرونده آنان نیز تأکید کرد.

استان ها

صلح و سازش در4پرونده قتل عمد
استان فارس

رییس کل دادگستری استان فارس گفت :چهار فقره پرونده قتل عمدی و
نجات  ۴محکوم به قصاص در نیمه اول دی ماه سال جاری در حوزههای
قضایی خنج ،داراب ،شــعب  ۴۲ویژه زندان و  ۷۶ویژه استان به صلح و
سازش رسید.
حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی گفت :به تأسی از سیره
اهل بیت (ع) و با رأفت و گذشــت خانوادههــای اولیای دم تالشهای
مسئوالن قضایی فارس ،اعضا و کارکنان توسعه حل اختالف و داوری
اســتان و با کمک معتمدان و ائمه جماعات در حوزههای قضایی خنج،
داراب و شعب  ۴۲ویژه زندان و  ۷۶ویژه استان چهار محکوم به قصاص
رهایی یافتند.
وی با قدردانی از تالشهای صورت گرفته افزود :توســعه حل اختالف
اســتان همواره در مســیر اعتالی فرهنگ عفو و گذشت در جامعه گام
برداشتهاند ،چرا که صلح و سازش از دیدگاه شرع مقدس اسالم ارزش و
مرتبه بسیار واالیی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات متعدد نیز
به این امر مهم اشاره شده است.
وی تصریح کرد :ترویج فرهنگ صلح و ســازش که دارای ریشههای
دیرینه تاریخی و اعتقادی در میان مردم مســلمان ایران اسالمی است،
میتواند در بسیاری از موارد ،حالل مشکالت باشد که تحقق این مهم،
سعی جمعی و عزم همگانی را میطلبد.

بازداشت کارکنان شبکه بهداشت و
درمان رباط کریم

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان رباط کریم از بازداشت  ۲نفر از
پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم به اتهام اختالس
خبر داد.
رحیم علیش پور ،گفت ۲ :نفر از پرسنل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم
به اتهام اختالس بازداشت شدند .نامبردگان در قسمت پذیرش مراجعه
کنندگان و بیماران مشغول به خدمت بودند.
وی افزود :این افراد دســتگاه پوز این بخش را به حساب شخصی خود
متصل کرده بودند و هزینه خدمات اخذ شده از مراجعه کنندگان را که باید
به حساب دولت منظور میشده به حساب شخصی خود منتقل می کردند.
وی افزود :در بررســی اولیه مشخص شــد این افراد به میزان  ۴میلیارد
ریال از اموال و مبالــغ در اختیار که متعلق به بیت المال بوده را اختالس
کردهاند.
علیش پور بیان کــرد :در تحقیقات به عمل آمده متهمان به بزه ارتکابی
اعتراف و اقرار کردند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشــت روانه
زندان شدند.تحقیقات تکمیلی در این خصوص و انجام حسابرسی توسط
کارشناس و استعالمات مربوط از بانک در این زمینه ادامه دارد.

