3

معاون اول قوه قضاییه خبر داد

کاهش مدت رسیدگی
به پروندههای ماده  ۴۷۷به  ۳ماه

معاون اول قوه قضاییه گفت :در سال های گذشــته رسیدگی به پرونده های
ماده  ۴۷۷حدود  ۳تا  ۴ســال طول می کشید که در حال حاضر رسیدگی به این
پرونده ها به  ۳ماه و رسیدگی به پرونده های مربوط به استیذان به  ۲ماه کاهش
پیدا کرده است.

حجت االسالم و المســلمین محمد مصدق در گفتوگو با میزان بیان کرد :در دوره تحول
مهم ترین دغدغه رییس دستگاه قضا این است که چه برنامههایی در قوه قضاییه اجرا کنیم
تا مشکالت مردم کم شود و مراجعه مردم به دادگستری کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد :رســیدن به این اهداف نیازمند پیش زمینههایی است ،یکی از راهها این است
که پروندههای معوق را تعیین تکلیف کنیم که در این رابطه اقدامات بســیاری خوبی انجام
شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :در دستگاه قضا برنامههایی را تنظیم کردیم که تا پایان سال
تکلیف پروندههای معوق را تک تک مشــخص کنیم و معین شود چرا یک پرونده به طول
انجامیده اســت و راهکارهایی ارائه دهیم تا پرونده های معوق در مدت مشخصی به نتیجه
برسند .حجتاالسالم والمسلمین مصدق تصریح کرد :در کنار این موضوع ،مسئله ای که اخیرا
در مورد معیشت کارکنان دستگاه قضا پیش آمده هم مورد توجه حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه قرار دارد که در این باره راهکارهایی ارائه شده است.
وی گفت :هر چند که در مجلس طرح افزایشفوقالعاده خاص کارکنان دادگســتری تایید
نشــد اما با هماهنگیهایی که با دولت انجام شده ،خبرهایی خوبی در راه است که به زودی
اعالم می شود.
معاون اول قوه قضاییه در مورد تعیین تکلیف پرونده های ماده  ۴۷۷هم تصریح کرد :در دوره
تحول رسیدگی به پرونده های ماده  ۴۷۷در معاونت قضایی قوه قضاییه بسیار خوب شده است.
حجت االسالم و المسلمین مصدق بیان کرد :در سال های گذشته رسیدگی به پرونده های
ماده  ۴۷۷حدود  ۳تا  ۴سال طول می کشید که در حال حاضر رسیدگی به این پرونده ها به ۳
ماه و رسیدگی به پرونده های مربوط به استیذان به  ۲ماه کاهش پیدا کرده است.

معاونقضاییقوهقضاییهگفت:درحالحاضرپروندهقدیمی
در معاونت وجود ندارد و عمده پروندههای موجود در معاونت
قضایی مربوط به سالهای ۹۹و ۱۴۰۰میشوند.

همچنین حجتاالسالم والمســلمین صادق رحیمی در خصوص
فعالیت معاونت قضایی قوه قضاییه بیان کرد :تعدادی از پروندههایی
که به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع داده میشود مربوط به موضوع
ماده ۴۷۷است که از استانهای مختلف ارسال و به رییس قوه قضاییه
گزارش میشوند.
وی ادامه داد :بخشی از پروندههایی که در معاونت قضایی رسیدگی
میشوند مربوط به موضوع استیذان اســت .موضوع این پرونده ها،
احکامی هستند که در خصوص قصاص صادر شده است.

معاونت قضایی اتاق فکر قوه قضاییه است
ویادامهداد:بخشیدیگرازپروندههامرتبطبهموضوعماده ۳۵۶قانون
مجازات اســامی است که به معاونت قضایی ارجاع داده میشود .در
این پروندهها افرادی به قتل رسیده اند که یا اولیای دم ندارند و یا اولیای
دم وجود دارد ،اما دسترســی به آنها امکان ندارد و یا ولی دم صغیر و
فاقد جد پدری است .رسیدگی به این پروندهها به حکم قانون برعهده،
ولی فقیه است که ولی فقیه این مســئولیت را به رییس قوه قضاییه
تنفیذ کرده است.
معاونقضاییقوهقضاییههچنینبیانکرد:درگذشتهرسیدگیبهاین
پروندهها توسط معاون اول قوه قضاییه انجام میشد ،اما در دوره جدید
با پیشنهاد حجت االسالم و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و
موافقت رییس دستگاه قضا و اجازه از مقام معظم رهبری ،رسیدگی به
این پروندهها به معاونت قضایی قوه قضاییه سپرده شده است.

حجت االســام و المســلمین رحیمی اضافه کرد :بخشی دیگر از
پروندههایــی که در معاونت قضایی قوه قضاییه به آنها رســیدگی
میشــوند مربوط به موضوع ماده  ۱۱۴است که این پروندهها مربوط
به مجازاتهای حدی میشود .در این پروندهها محکوم علیه اظهار
پشیمانی کرده اســت ،توبه او در دادگاه احراز میشود و قاضی صادر
کننده رأی برای محکوم علیه درخواست عفو میکند.
وی ادامه داد :عفو موضوع ماده  ۱۱۴از عفوهای تنفیذی مقام معظم
رهبری به رییس قوه قضاییه است.
معاون قضایی قوه قضاییه همچنیــن بیان کرد :پروندههای دیگری
از جمله پروندههــای موضوع ماده  ۴۲۸که مربــوط به تفاضل دیه
میشــود و اولیای دم توانایی پرداخت دیه را ندارد به معاونت قضایی
ارجاع داده میشــود .در ایــن پروندهها دادســتان مجری حکم به

تقاضای اولیای دم پیشنهاد میدهد که تفاضل دیه توسط بیت المال
پرداخت شود .حجت االسالم و المسلمین رحیمی گفت :در مجموع
معاونتقضاییاتاقفکرقوهقضاییهمحسوبمیشودکهبخشمهمی
از پروندههایی که از اختیارات رییس قوه قضاییه است در این معاونت
بررسیوبهرییسعدلیهگزارشمیشوند.درحالحاضرپروندهقدیمی
در معاونت وجود نــدارد .عمده پروندههای موجود در معاونت قضایی
مربوط به سالهای  ۹۹و  ۱۴۰۰میشوند .معاون قضایی قوه قضاییه
بیان کرد :میانگین مدتی که برای رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷
طولمیکشد ۳ماهوبرایپروندههایاستیذان ۲ماهاست.پروندههایی
که از معاونت قضایی به حوزه ریاست ارسال میشود کمتر از  ۲هفته
توسط رئیس قوه قضاییه در مورد آنها تصمیم گیری و مجدد به همین
معاونت ارسال میشوند.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد

لزوم طرح دعاوی پیرامون تروریسم و تحریم ها از طریق سازوکارهای حقوق بشری
اشــاره کرد و گفت :از سوی دیگر ،جمهوری اسالمی ایران بیشترین
آسیب را از نقض حقوق بشر متحمل شده است که از آن جمله میتوان
به قربانی شدن بیش از  ۱۷هزار فرد بی گناه در قضیه ترورها و همچنین
تحریمهای گسترده و ظالمانه یکجانبه علیه ایران اشاره کرد؛ از این
رو ،این دو حوزه در سیاست حقوق بشری ایران مورد توجه جدی قرار
خواهند گرفت.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر
قوه جمهوری اسالمی ایران با نماینده ولی فقیه در استان
گلستان دیدار کرد.

آیت اهلل نورمفیدی در این دیدار با اشاره به اقدامات قوه قضاییه ،گفت:
با تالشهای انجام شده در مدت حضور حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژه ای ،نگاه مردم به قوه قضاییه تغییر کرده است و امیدوارتر
شده اند.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان به بخشنامهای که به تازگی رییس
قوه قضاییه درباره حقوق زندانیان ابالغ شــده است هم اشاره کرد و
افزود :حفظ کرامت مردم و رعایت حقوق شهروندان حتی اگر مجرم و
متهم باشند ،در دین اسالم بارها توصیه شده و حرکت قوه قضاییه در
این مسیر ستودنی است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر نیز در این
دیدار ،بخشی از اقدامات قوه قضاییه در سطح داخلی و بینالمللی برای
پیگیری پروندههای نقض حقوق ایرانیان در کشورهای مدعی حقوق
بشر را تشــریح کرد و گفت :در قضیه تروریسم و تحریم ها ،اجحاف
زیادی به مردم ما شــده اســت و به همین منظور ،به دنبال طراحی
ســازوکارهایی برای طرح دعاوی در محاکــم ذیصالح و پیگیری
موضوع از طریق سازوکارهای حقوق بشری هستیم.
کاظم غریب آبادی به فعالیتهای حقوق بشری هم اشاره و تصریح
کرد :بر اســاس الزامات دینی و قانونی موظف هستیم از حقوق مردم
حمایت کنیم و آن را ارتقا دهیم  .خوشبختانه در دوران جدید تحولی در
دولت و قوه قضائیه این بستر به صورت مناسب تری فراهم شده است.
تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق
بشر
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین از تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم
در بهمن ماه خبر داد.
غریب آبادی معاون امور بین المل قوه قضاییه در نشست هم اندیشی
روسای دادگستریها و دادستانی استان گلستان در گرگان گفت :در
ستاد حقوق بشــر در کنار پیگیری وضعیت حقوق بشر در کشورهای
مدعی ،برنامههایی برای آشــنایی مردم با حقوق و تکالیف خودشان
داریم و تالش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی حقوق مردم
بیشتر مورد حمایت قرار گیرد و ارتقا پیدا کند.
وی افزود :کمیته صیانت از حقوق مردم از بهمن ماه تشکیل میشود
و در قالب این کمیته با دســتگاههای اجرایی به گونهای برنامه ریزی
خواهیم کرد که فرآیندهای مخل حقوق مردم شناسایی و برای رفع
آنها گام برداریم.
وی ادامه داد :متاسفانه در حوزه بین الملل برای رساندن ندای مظلومیت
مردم ایران در حوزه نقض حقوقشــان از ســوی کشورهای مدعی
حقوق بشر ،کم کار شده اســت و ما در قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر
تالشهای جدی خود را بر ورود بــه دو حوزه قربانیان ترور و تحریم
متمرکز کرده ایم.
غریب آبادی با بیان اینکه بیش از  ۱۷هزار قربانی تروریسم در کشور
داریم و هنوز نتوانسته ایم صدای آنها را به گوش جهانیان برسانیم،
تصریح کرد :هم اکنون برای برخی قربانیان ترور و تحریمها در محاکم
داخلی پروندههای حقوقی تشکیل دادهایم که تعدادی از این پروندهها
مانند ترور شهدای هستهای و کودکان پروانهای به رأی رسیده است.
برگزاری نشست سوم کمیته مشترک تحقیق پرونده
ترور شهید سلیمانی
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشرهمچنین در

اعالم آمادگی ایران برای انتقال تجربیات حقوقی و قضایی به یمن
معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران از آمادگی آموزش و انتقال تجربیات نظام قضایی جمهوری
اسالمی ایران به نظام قضایی یمن خبر داد.
«کاظم غریب آبادی» ،در دیدار با رییس و نمایندگان مجمع حامیان کودکان مقاومت که با حضور سرکنسول یمن برگزار شد ،اظهار کرد:
محور مقاومت باید به طور مناسبی در عرصه بینالمللی معرفی شود .محور مقاومت توسعه طلبی نیست ،بلکه ایستادگی و مقاومت در قبال
رژیمهای سلطهگر ،متجاوز و اشغالگر و حمایت از مردم تحت ستم و مظلوم است و هدف مقدسی دارد.
وی افزود :یمن مظلومترین کشــور در غرب آسیاست .حتی با توجه به عمق فاجعه در عراق و سوریه که گروههای تروریستی و داعش به
آنجا ورود پیدا کردند و عمده زیرساختها نابود شد و زنان و کودکان زیادی جان خود را از دست دادند ،ولی کشورهایی بودند که از حاکمیت
عراق و سوریه حمایت میکردند ،اما در یمن به دلیل تحریم و محاصره هوایی جلوی ارسال کمک های بشردوستانه نیز به ملت مظلوم این
کشور گرفته شد.با وجود شرایط یمن که شرایط بسیار سختی است ،ولی مقاومت مردم یمن ،مقاومتی مثال زدنی است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش درباره ضعف رسانهای در حمایت از کودکان و مردم مظلوم یمن ،گفت :متاسفانه شاکله ساختار رسانه
ای جهانی تحت تحت نفوذ غربی هاست ،ولی میتوان با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت سازی در کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت
تشکل ها و سازمان های مردم نهاد ،در سازمان های بین المللی حقوق پایمال شده کودکان و مردم مظلوم یمن را پیگیری کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین آمادگی این ستاد برای آموزش به سمن های یمنی جهت حضور فعال در عرصه بین المللی و دفاع از حقوق
مردم مظلوم یمن را اعالم کرد.
وی در پاسخ به درخواست سرکنســول یمن درخصوص انتقال تجربیات و ارتباطات قضایی دوجانبه ،خاطرنشان کرد :در حوزه آموزش،
انتقال تجربیات و ظرفیت سازی آمادگی داریم به نظام قضایی یمن کمک کنیم.
جمع خبرنگاران استان گلســتان با بیان اینکه ،سومین جلسه کمیته
تحقیق مشــترک ایران و عراق در خصوص پرونده شــهادت سردار
ســلیمانی در اواخر بهمن ماه در بغداد تشکیل خواهد شد ،اظهار کرد:
پرونده شهادت سردار سلیمانی به صورت حقوقی باز شده و اولین جلسه
آن روز  ۱۳دی ماه برگزار شــد .حدود  ۸۰پرونده با شکایت  ۲هزار و
 ۵۰۰نفر از خانوادههای شــهدای مدافع حرم در دادگستری تهران در
این خصوص تحت رسیدگی است.
وی افزود :یک پرونده کیفری هم در دادسرای امور بین الملل تهران
باز شده و ما با عراق کمیته تحقیق مشترک تشکیل دادیم و تاکنون دو
بار این کمیته تشکیل جلسه داده است.
غریب آبادی ادامــه داد :دادســرای امور بین الملل هــم به زودی
دادخواســت خود را آماده کرده و برای رسیدگی به دادگستری تهران
ارسال خواهد کرد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه
البته در پرونده شهید سلیمانی بررسی استفاده از ظرفیت های دیگر هم

در دستور کار است ،گفت :با مجموعه ریاست جمهوری و دستگاههای
ذیربط هماهنگ شــده که بررسیها را تسریع کنند تا زودتر به جمع
بندی برسیم که آیا امکان رجوع به نهادهای حقوق بینالمللی یا طرح
دعوی در آمریکا وجود دارد یا خیر؟
غریب آبادی بررســی چهار پرونده حقوقی ترور هسته ای را از دیگر
پرونده های بین المللی برشمرد که رأی آن صادر شده است.
وی در خصوص ضمانت اجرایی آرا هم گفت :به دنبال شناسایی اموال
آمریکا در دیگر کشورها هســتیم و برای این منظور نیاز به همکاری
دستگاه های اجرایی داریم.معاون امور بین الملل قوه قضاییه ادامه داد:
رسیدگی به اجحاف و ظلم های وارده به ایرانیان خارج از کشور نیز در
دستورکار قرار گرفته است .اخیرا دکتر سلیمانی که به طور غیرقانونی
در آمریکا در زندان بود ،شکایت خود را نزد شعبه  ۵۵دادگستری تهران
به ثبت رسانده است.
وی به برنامه ســتاد حقوق بشــر برای رصد وضعیت حقوق بشر در
کشــورهای غربی و آمریکا و اتخاذ مواضع فعاالنه در این زمینه هم

قــوه قضاییه برای کاهش تعــداد عناوین مجرمانه
مصمم است
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در حاشیه بازدید از زندان مرکزی گرگان
بر بازدیدهای مکرر مقامات قضایی از زندانها و رســیدگی به پرونده
قضایی زندانیان و درخواســتهای آنان ،تاکید کرد و آنها از اقدامات
برجسته و متمایز جمهوری اسالمی ایران برشمرد.
غریب آبادی گفت :زندانی امانتی نزد دســتگاه قضایی و ســازمان
زندانهاســت .ما باید از زندانی به خوبی مراقبت کنیم ،زیرا او جرمی
را مرتکب شــده و در مقابل آن مجازاتی را دریافت کرده است ،نباید
فراتر از مجازات تعیین شده ،مشکل دیگری را به زندانی تحمیل کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر بیان کرد :با نگاه تحولگرایانه رییس قوه قضاییه
به ویژه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندانها و توجه به مسائل
مختلف زندانیان ،نه تنها به مســائل شــخصی آنها بلکه به مسائل
خانوادگی زندانیان نیز توجه ویژه شده است.
غریب آبادی افزود :در بازدیدی که از زندان اســتان گلستان داشتیم،
حســب گفت وگو با زندانیان و مقامات قضایی ،مقرر شد تعدادی از
زندانیان با وجود اینکه مدتی از محکومیت آنها باقی مانده اســت،
با رأفت اسالمی و استفاده از ظرفیتهای قانونی از زندان آزاد شوند.
دبیر ســتاد حقوق بشر با اشــاره به برخی از مشــکالت در زندانها
گفت :ممکن است در زندانها مشکالتی مانند محدودیت فضا برای
نگهداری زندانیان وجود داشته باشد ،باید قوانین را اصالح کنیم تا تعداد
جمعیت کیفری کاهش پیدا کند.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشــان کرد :عناوین مجرمانه در کشور ما
بسیار باالســت و عزم قوه قضاییه کاهش تعداد عناوین مجرمانه با
کمک مجلس شورای اسالمی است.وی با تاکید بر این مهم که باید
از نهادهای ارفاقی که در قوانین پیش بینی شــده است به نحو احسن
استفاده کنیم ادامه داد :در حال حاضر تحولی در این زمینه از جمله در
استان گلستان شروع شده است.
افتتاح دفتر معاضدت و مشاوره حقوقی
در ادامه بازدید معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق
بشر از زندان گرگان ،دفتر معاضدت و مشاوره حقوقی کانون وکالی
استان گلستان در زندانهای استان نیز افتتاح شد.
وکالی دادگســتری هــر هفته ســه روز در زندانهــای گرگان و
گنبدکاووس مستقر میشــوند و به زندانیان مشاوره حقوقی رایگان
ارائه میدهند .همچنین با حضور معاون حقوق بین الملل قوه قضاییه
 ۷مددجوی زندانهای گرگان و گنبد آزاد شدند.
رییس کل دادگســتری گلستان نیز در این باره ،گفت :مجموع بدهی
این زندانیان  ۳۰میلیارد ریال بود که بیشتر این بدهی با گذشت شاکیان
بخشیده شد .حیدر آسیابی افزود :بخشی از بدهی این افراد هم از طریق
پذیرش دادخواست اعســار زندانیان در دادگاههای استان ،به صورت
قسطی پرداخت میشــود و مابقی بدهی نیز با کمک خیرین و ستاد
دیه پرداخت شد.
وی ادامه داد :از ابتدای امســال تا کنون هــم  ۲۲۰محکوم غیرعمد
زندانهای اســتان با کمک خیرین و ســتاد دیه و گذشت شاکیان از
زندان آزاد شده اند.
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قضـایی
روی خط خبر

تقویت همکاریهای قضایی ایران و
جمهوریآذربایجان

حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشورمان در
جریان سفر به فدراسیون روسیه و در حاشیه اجالس دادستان های منطقه
با کامران علیاف دادستان کل جمهوری آذربایجان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین با اشــاره به روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
آذربایجان با ریشههای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی آن ،بر پویایی مثبت و در
حال توسعه روابط دو کشور همسایه تاکید کردند.
دادستانهایدوکشورهمچنیندرخصوصتقویتهمکاریهایدوجانبه،
افزایشهمکاریدرزمینهجرایمسازمانیافتهازجملهجرایمسایبری،قاچاق
موادمخدر،جرایممحیطزیستیوهمچنینمعاضدتقضاییدرپروندههای
کیفری ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان گفتگو و تبادل نظر کردند.

وکالت یکی از ارکان دادرسی
منصفانهاست

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت :وکالت یکی از ارکان دادرسی منصفانه
است و جایگاه دادرسی منصفانه و وکیل در اسناد باالدستی وجود دارد.
حجتاالسالموالمسلمینمهدیهادیدرهمایشنکوداشتپژوهشاظهار
کرد :در امر دادرسی و ارتباط با دادگاهها با اصول مختلفی همچون تساوی در
مقابل دادگاه و اصول دادرسی مواجه هستیم .وی ادامه داد :موضوع وکالت
یکی از ارکان دادرسی منصفانه است و جایگاه دادرسی منصفانه و وکیل در
اسناد باالدســتی وجود دارد .وی با بیان اینکه نمیتوان از دادرسی منصفانه
صحبتکردونقشوکیلرانادیدهگرفت،تاکیدکرد:درقواعدواصولحقوقی
دسترسیبهوکیلوتضمیندادرسیمنصفانهازحقتبدیلبهاصلشدهاست.
حجت االسالموالمسلمین هادیهمچنین اظهار کرد :بنابر اصل ۱۶۷قانون
اساسی ،قضات باید حکم پرونده صادر کنند و مشابه این اصل ماده  ۳آیین
دادرسیمدنیاستکهبرمبنایآنبرایصدورحکممیتوانبهاصولحقوقی
و منابع معتبر اسالمی مراجعه کرد.

کاهش پرونده های فرار از سربازی
با افزایش حقوق سربازان

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از کاهش پروندههای فرار از
خدمت سربازان به دنبال افزایش حقوق سربازان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین احمدرضا پور خاقان در حاشیه دیدار مردمی در
مرکزارتباطاتمردمیقوهقضاییهبااشارهبهکاهشپروندههایفرارازخدمت
سربازی گفت :یکی از دالیل کاهش فرار از سربازی ارتقای وضعیت معیشتی
سربازان است زیرا آنها حقوق حداقلی دریافت میکردند و با تالش ستاد کل
نیروهایمسلحوحمایتمجلس،حقوقآنها ۴تا ۵برابرافزایشیافتواگرچه
قبول داریم که همچنان این حقوق متناسب با تورم نیست اما افزایش قابل
توجهی داشته است .وی با بیان اینکه در برخی جرایم سربازان نیز همه چیز
دستمانیست،افزود:ریشهبرخیناهنجاریهابهعواملخانوادگیواجتماعی
هم مربوط میشود؛ مث ً
ال پروندههای مربوط به خودکشی در نیروهای مسلح
بسیار کم اســت اما برخی موارد نادر هم که اتفاق میافتد بسیاری از مواقع،
ریشهآنبهمسائلشخصیبرمیگردد.ویافزود:دراینپروندههادقتبسیار
زیادی صورت میگیرد تا حقی از افراد ضایع نشود.

دیدار رییس سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور با آیت اهلل اعرافی

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در دیداری با موضوع اعتبار اسناد
رسمی با آیت اهلل اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار موضوع اعتبار اسناد رسمی و عدم اعتبار بخشی به اسناد عادی
به عنوان یکی از مهمترین محورهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد
گفتوگویحسنباباییوآیتاهللاعرافیقرارگرفت.درنتیجهگفتوگوهای
صورت گرفته مقرر شد جلسه مشترکی میان کارشناسان سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور و پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع اعتبار اسناد رسمی
برگزارشود.ازدیگرمواردمطرحشدهدرایننشستثبتشناسهملیحوزههای
علمیهبودکهمقررشدبااخذنظریاتکارشناسینسبتبهاعطایشناسهملی
به حوزههای علمیه کشور اقدام شود.

دستگیریعاملپرتابمرگباربلوک
سیمانی روی خودروها

سرپرست دادسرای جنایی از دستگیری متهمی که در تهران اقدام به پرتاب
بلوک سیمانی به سمت مردم کرده و موجب مرگ دو نفر شده بود ،خبر داد.
یازدهم دی بود که خبری در رسانهها با عنوان پرتاب بلوک سیمانی به سمت
خودروهــا در اتوبان نواب تهران روی خروجــی خبرگزاریها رفت .در این
حادثه فرد مهاجم با پرتاب بلوک سیمانی دو نفر را به قتل رسانده بود و پس
از زخمی کردن چند نفر متواری شده بود .قاضی محمد شهریاری سرپرست
دادسرای جنایی درباره این موضوع گفت :صبح پنج شنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۰و
با پیگیریهای صورت گرفته از طرف دستگاه قضایی و ضابط پرونده ،متهم
پرونده بازداشت شده است .وی بیان جزییات بیشتر از جمله هویت و انگیزه
متهم را به انجام تحقیقات تکمیلی موکول کرد.

استان ها

مشکالت جامعه با پشت میز نشینی
مسئوالن مرتفع نمیشود

رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد :مشکالت جامعه با پشت میز
نشینی مسئوالن مرتفع نمیشود .علی شعبانی در دیدار با مردم منطقه الموت
شرقی قزوین که در مسجد اسطلبر برگزار شد،گفت :مسئوالن باید این را بر
خود فرض بدانند که برای حل مشکالت مردم نباید صرف ًا به پشت میز نشینی
اکتفا کنند،بلکه باید در بین مردم و میدان عمل حضور یابند و مشکالت را به
صورت عینی لمس کنند .وی افزود :کار قضایی بسیار خطیر و حساس است
و از آنجایی که قاضی بر اســاس ادله و اسناد حکم میکند و از زوایای پنهان
بی اطالع است ،شاید عدالت به معنای واقعی محقق نشود و مردم نباید این
را ایراد در کار قضایی بدانند .رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد:
عمده مشکالت منطقه الموت ،عدم برخورداری از راههای مواصالتی مناسب،
عدم تامین آب شرب ،قاچاق چوب ،عدم حضور پزشک و کادر در مراکز درمانی
و بهداشتی ،مشکل گاز رسانی به روستاها و عدم دریافت شبکههای تلویزیونی
است که تمامی این موارد در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع
جرم باید توسط دستگاهها و نهادهای متولی مرتفع شود ،زیرا بر اساس قانون
تکلیف دارند و قطع ًا دستگاه قضایی نیز مسائل مطروحه را تا حد توان پیگیری
خواهد کرد ،تا حل مشکالت به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

