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دادستانی کل کشور آمار انبار واحد هایی که ارز ترجیحی گرفته اند را مطالبه کرد

مقابله هوشمندانه با گرانفروشی و احتکار

دادستانی کل کشــور در اطالعیه ای از واحدهای تولیدی که با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد یا از
سامانه بازارگاه خريدارى کردهاند و در حال حاضر موجودى دارند خواست تا نسبت به موجودی
ذخایر انبارها اقدام به خوداظهاری کنند.
در راستای دستورات رییس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه
قضایی به دولت در انجام اصالحات اقتصادی ،دادستانی کل کشور هفته گذشته در اطالعیهای از
واحدهاى توليدى كه با ارز ترجيحى مواد اوليه وارد يا از سامانه بازارگاه خريدارى کردهاند و در حال
حاضر موجودى دارند و همچنين محصوالت نهایى آنها برابر تصميمات دولت و تنظيم بازار،

مشمول افزايش قيمت شده است خواست تا براى پيشگيرى از شائبه و تشكيل پرونده احتكار،
نسبت به خود اظهارى ميزان موجودى ذخاير در انبارهای خود اقدام کنند.
گفتنی است در این اطالعیه آمده اســت واحدهای تولیدی ،گزارش خود را به ادارات كل جهاد
كشاورزى مراكز اســتانها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واريز مابهالتفاوت ارز به حساب
هدفمندى يارانهها اقدام و نتيجه را با تسليم رونوشت به دادستانهاى مراكز استانها و ادارات
كل تعزيرات حكومتى اعالم کنند ۲۲ .اردیبهشت  ۱۲:۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱کد خبر ۴۲۶۴۴۸۷ :دسته
بندی :حقوق و قضا ،دستهبندی نشده ،قضایی و دادگستری
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رییس سازمان ثبت تاکید کرد

اجرای قانون جامع حدنگار زمینه ساز کاهش اطاله دادرسی
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،گفت :اجرای قانون جامع حدنگار کشور زمینه ساز
رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دادگستری شده است.
حسن بابایی در سفر به استان کردســتان و در دیدار با حجتاالسالموالمسلمین پورذهبی،
نماینده ولی فقیه این استان و ماموستا رستمی امام جمعه شهرستان سنندج گفت :مساحت
كل كشور  ١٦٤میلیون هکتار است که  ۱۳۸میلیون هکتار آن عرصه های ملی است که بیش
از  ۹۷درصد از اراضی دارای سند کاداستری شده اند.
وی بیان کرد :به دلیل مردم محوری بودن تعیین تکلیف اراضی کشــاورزی بحث فرهنگ
سازی در این زمینه اهمیت بســیاری دارد و در این خصوص باید اطالع رسانی الزم صورت
بگیرد و ائمه جمعه در این موضوع به سازمان ثبت کمک کنند.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با تاکید بر اینکه هیچ زمینی نباید بدون شناسنامه
و سند باشد ،افزود :صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی به هیچ وجه حمایت های
ی كند و ما آمادگی داریم در  ۲شهر کردستان به صورت
دولتی را نســبت به کشاورزان کم نم 
پایلوت طرح حدنگاري (کاداستر ) اراضی کشاورزی را اجرا کنیم چرا که اراضی فاقد سند همواره
در معرض سودجویی و زمین خواری قرار میگیرند.
بابایی در خصوص واحدهای ثبتی هم گفت :خوشــبختانه اســتان کردستان یکی از اولین
استانهایی است که تمام واحدهای ثبتی آن ملکی هستند.
وی با اشاره به تاکیدات رییس قوه قضاییه در خصوص حضور معاونان و مقامات قوه قضاییه در
مساجد و رصد مشکالت مردم از نزدیک گفت :معاونان رییس قوه قضاییه در ايام ماه مبارك
رمضان حضور موثری در مســاجد شهر تهران داشــتند.قرار گرفتن در بین مردم و شنیدن
مشکالت آنان از نزدیک سبب حل و فصل شدن بسیاری از مشکالت شد.
خدمت بی منت تاثیرگذار است
همچنین نماینده ولی فقیه در کردســتان در این دیدار گفت :خدمت باید بدون منت ،مفید و
تأثیرگذار باشد و خوشبختانه مقامات قضایی دادگستری کل استان کردستان متصف به این
اوصاف هستند.
حجتاالسالم عبدالرضا پورذهبی اظهار کرد :روستاهای زیادی در کردستان به شهر ملحق
شده و شاهد وجود نواحی منفصل شــهری مختلف به ویژه در سنندج هستیم و می بایست
رسیدگی به مسائل ثبتی این نواحی در اولویت باشد.
رسیدگی به  ۶۸۵پرونده در اجرای اسناد رسمی در  ۲ماه اخیر
بابایی همچنین در دومین روز از سفر خود به استان کردستان از واحد ثبتی منطقه یک  ،اداره
اجرای اسناد رسمی و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سنندج بازدید کرد.
وی در این بازدید اظهار کرد ۶۸۵ :پرونده در اجرای اســناد رسمی طی دو ماه اخیر رسیدگی
شده که عملکردی مناسب بوده و تالش و همت کارکنان این واحد ثبتی قابل تقدیر است.
وی ضمن حضور در بخشهای مختلف اداره کل شامل دفتر امالک ،دفتر بازداشتی ،دبیرخانه
هیات قانون تعیین تکلیف  ،نمایندگی و نقشه برداری و بایگانی امالک به گفتگو با کارکنان

دادســتان تهران با حضــور در برنامه مالقــات مردمی ،به مشــکالت و
درخواستهای حقوقی و قضایی بیش از ۹۵نفر از شهروندان رسیدگی کرد.
در برنامه هفتگی مالقات مردمی دادســتانی تهران ،علی صالحی در دیدار
توگو مســتقیم با مراجعان ،ضمن مطالعه گزارش پروندههای قضایی،
و گف 
دستورات و ارشادات قضایی الزم را برای حل مشکالت شهروندان ارائه کرد.
برنامه هفتگی مالقات مردمی دادستانی تهران ،در اجرای سیاستهای کالن
دستگاهقضاییوبرنامههایعملیاتیدادسرا،بهمنظورتکریممراجعان،اعمال
نظارتبرعملکرددادسراوتسریعدررسیدگیهایقضاییصبحچهارشنبههر
هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقالب تهران ،واقع در میدان
پانزده خرداد ،برگزار میشود.

و استماع مشکالت آنان پرداخت .
بابایی از کارگاه آموزشی با عنوان «مالکیت معنوی ثبت شرکتها» نیز بازدید کرد و در ادامه
مشکالت اداره اجرای اسناد رسمی و اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیر تجاری را مورد
توگو
بررسی قرار داد .معاون رییس قوه قضاییه با برخی از مراجعان هم به صورت مستقیم به گف 
پرداخت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت .
تثبیت مالکیت و صدور اسناد ملی و کشاورزی
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور در دیدار با ماموستا فایق رستمی امام جمعه شهر
سنندج تاکید کرد  :تثبیت مالکیت و صدور اسناد ملی و کشاورزی از راهبردهای دوران تحول
و تعالی اســت که می تواند عالوه بر تحقق رضایتمندی مردم به کاهش دعاوی و منازعات
کمک کند .بابایی با بیان اینکه خوشبختانه استان کردستان در زمینه بررسی پروندههای ثبتی
بسیار موفق بوده است و همه واحدهای ثبتی استان کردستان ملکی بوده و پروژههای عمرانی
اســتان در وضعیت مطلوبی قرار دارد تصریح کرد :یکی از اهداف سفر ما به استان کردستان
صدور سند برای امالک روستایی و حاشیه شهر سنندج است.
وی با تاکید بر صدور سند برای ناحیه حاشــیه ای نایسر با بیش از یک صد هزار نفر جمعیت

اظهار کرد :مستندسازی نواحی نایسر مدنظر است و باید انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :یکی از اولویتهای قوه قضاییه و دولت در سال جاری صدور اسناد برای
اراضی کشاورزی است که با صدور این اسناد زمینه رضایتمندی بیشتر مردم از سازمان ثبت
و کاهش دعاوی و منازعات محقق خواهد شد .
بابایی ادامه داد ۹۸ :درصد از منابع طبیعی استان کردستان دارای سند کاداستری است که باید
این امر در خصوص اراضی کشاورزی هم انجام شود.
وی خاطرنشــان کرد :روستاییان باید در این امر پیشگام بوده و با ارائه مدارک الزم نسبت به
سند دار کردن زمینهای خود اقدام کنند.
در ادامه ماموستا فایق رستمی امام جمعه شهر سنندج ضمن تشکر از برنامه های مردم محور
ریاست قوه قضاییه باالخص در حل مشــکالت خانواده زندانیان و کاهش جمعیت کیفری
زندان و حضور مسئوالن دادگستری در مســاجد اظهار کرد :کشاورزی رکن اصلی اقتصاد
کشور است که باید به لحاظ تامین وسایل نقلیه و دریافت تسهیالت به کشاورزان کمک کرد.
وی بیان کرد :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یکی از مهمترین بازوهای قوه قضاییه است
که در راستای حفظ اموال مردم گامهای موثری برداشته است.مردم باید در خصوص امنیت
اموال خود مطمئن باشند و بدانند که قانونی وجود دارد که از اموال آنان محافظت میکند.

معاون حقوقی قوه قضاییه:

اشتغال جوانان دانشآموخته دغدغه مسئوالن است

برگزاری آزمون منصب قضا ویژه طالب

حجتاالسالم والمســلمین نوراهلل قدرتی در حاشیه برگزاری آزمون
سراسری وکالت دادگستری در مشهد در گفت وگو با ایرنا افزود :قوه
قضاییه نیز برای پاسخگویی به تقاضای اشتغال متخصصان این حوزه،
اهتمام ویژه دارد .وی خاطر نشان کرد :آزمون سراسری وکالت با هدف

جذب کارشناســان این حوزه در سراسر کشور در حال برگزاری است.
همچنین زمینه برگزاری آزمون کانون وکالی دادگستری نیز فراهم
شده و این آزمون در چند ماه آینده در سراسر کشور برگزار میشود.
قدرتی با بیان اینکه آزمون امســال در راستای قانون تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار برگزار میشود ،تاکید کرد :در صدور مجوزهای
کســب و کار در گذشته کوتاهیهایی صورت گرفته است .وی اضافه
کرد :به منظور ارتقای ســطح علمی افرادی که امســال در مجموعه
قضایی و حقوقی جذب شوند ،دورههای کارآموزی فراهم خواهد شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از برگزاری آزمون جذب
عمومی منصب قضاء ویژه طالب ســال  ۱۴۰۰در مرکز استان قم و با
حضور نزدیک به یک هزار و  ۷۲۵شرکت کننده خبر داد.
محمد باقر الفت بااعالم این خبر از حضور یک هزار و  ۷۲۵شرکت کننده
در این آزمون خبر داد و افزود :نتایج آزمون تستی تا اواخر خرداد ماه از
سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعالم می شود.
وی ادامه داد :در آزمون جذب عمومــی منصب قضا ویژه طالب ،به

تفکیک شرکت کنندگان این آزمون  ۱۶۷۳نفر مرد و  ۵۲نفر زن بودند.
معاون رییس قوه قضاییه تصریح کرد  :روند برگزاری آزمون با رعایت
کامل پروتکل های بهداشتی صورت گرفته است .همچنین داوطلبان
پذیرفته شــده در مرحله تســتی جهت ادامه مراحل استخدامی ،به
مصاحبه علمی و آزمون شــخصیت دعوت و پس از قبولی به مراحل
گزینش رهنمون خواهند شــد تا پس از قبولــی در مرحله گزینش به
مجتمع فقه ،حقوق و قضای اســامی برای گذراندن دوره آموزشی و
کارآموزی معرفیشوند.

پیگیری های ویژه قضایی برای حمایت از تولید کنندگان شهرک صنعتی قرچک
چندی پیش گزارشی در خصوص مشــکالت و موانع تولید صنف جوراب بافان شهرک صنعتی
قرچک منتشر کرد که در پی انتشار این گزارش ،سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور
در راستای رفع مشکالت تولیدکنندگان و مانع زدایی از تولید از این شهرک صنعتی بازدید کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشــور در حاشیه این بازدید گفت :مشکالت تولیدکنندگان شهرک
صنعتی قرچک به دستگاههای مسئول ذی ربط انتقال داده میشود؛ همچنین گزارش های الزم
به رییس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
سعید عمرانی با بیان اینکه تحقق شعار ســال با ابزار امکانپذیر است و با شعار محقق نمیشود،
تاکید کرد :باید شرایطی فراهم شود تا تولیدکنندگان بدون هیچ دغدغهای به فعالیت خود بپردازند.
وی با بیان اینکه نظمبخشــی به امور و خدماترسانی مناسب حق تولیدکنندگان است ،تصریح
کرد :بهتر است برنامهای در این شهرک صنعتی برای اطالعرسانی ساعات قطعی برق نصب شود
تا تولیدکنندگان از زمانهای قطعی برق اطالع داشته باشند و دستگاههای آنها دچار لطمه نشود.
عمرانی خطاب به مسئوالن حاضر در جلســه گفت :باید با هماهنگی ،تعامل و همکاری ،امور را
طوری هدایت کنیم که آرامش نسبی برای تولیدکنندگان فراهم شود.
وی با اشاره به مشکل کمبود آب برخی از تولیدکنندگان در این شهرک صنعتی تصریح کرد :باید
درمصرف آب صرفهجویی شــود زیرا بدون آب  ،کار تولید لنگ میماند و آبرسانی به واحدهای

تولیدی نباید طوری باشد که به کار آنها خدشــه و صدمهای وارد کند .البته در توزیع برق نیز باید
شرایط به گونهای فراهم شود که تولیدکنندگان در این باره دغدغهای نداشته باشند.
معاون قضایی دادستان کل کشور به مشکالت اینترنت و آنتندهی تلفن همراه در این شهرک نیز
اشاره کرد و گفت :شاید هماکنون کمتر نقطهای درکشور باشد که از اینترنت و تلفن همراه بهرهمند
نباشد لذا مشکل مخابراتی و اینترنت این شهرک باید به سرعت رسیدگی شود.
وی خطاب به فرماندار قرچک گفت :مشــکالت واحدهای تولیدی که در ستاد اقتصاد مقاومتی
شهرســتان مطرح میشــود را اعالم کنید تا از طریق ارتباط با وزرا و مســئوالن مربوطه امور را
پیگیری کنیم.
عمرانی با بیان اینکه هیچ بنبستی در عرصه تولید وجود ندارد ،ادامه داد :با حداقلها نیز این شهرک
میتواند جان تازهای بگیرد و مشــکالتش حل شود.دستگاه قضایی همیار و همکار دولت است و
موفقیت دولت  ،موفقیت قوه مقننه و مجریه محسوب میشود.
وی بیان کرد :جلساتی به صورت مستمر و هفتگی با حضور معاون اول قوه قضاییه به منظور رفع
مشکالت تولید کنندگان برگزار خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشــور با بیان اینکه مشکالت واحدهای تولیدی در شهرستانهای
دیگر نیز به نوبه خود مهم هســتند ،گفت :هر مرکز اقتصادی که حتی پنج کارگر هم داشته باشد،
مهم و قابل اهمیت است.

وی ادامه داد :امیدواریم حضور و بازدید از این شهرک حلکننده مشکالت واحدهای تولیدی باشد
و در آینده نه چندان دور مشکالت موجود در آن حل شود .عمرانی با بیان اینکه وقتی گرفتاری در
حوزه تولید وجود داشته باشد خواب از چشمانمان گرفته میشود ،بیان کرد :هرجا فکر کنیم مانعی
بر سر راه تولید وجود دارد با تمام توان آن را برطرف می کنیم.
وی تأکید کرد :با تمام توان و امکاناتی که داریم در تالش هستیم مشکالت واحدهای را تولیدی
حل کنیم و با کمک بخش خصوصی میتوان التهابات اقتصادی موجود را کم کرد.
عمرانی خاطر نشــان کرد :تولید باید برای تولیدکنندگان به صرفه باشد تا آنها سرمایه خود را به
سمت بازارهای واسطهای نبرند و مشکالت اقتصادی مضاعف نشده و تورم مضاعفی ایجاد نشود.
به گزارش میزان ،وی تأکید کرد :در این دیدار تولیدکنندگان به برخی از مشکالت از جمله قطعی
آب ،برق ،عدم لولهکشــی گاز ،عدم آنتندهی تلفن همراه ،مبالغ باالی شارژ و آب مصرفی اشاره
کردند که امیدواریم مسئوالن امر در این رابطه شفافسازی کنند تا شائبهای برای تولیدکنندگان
وجود نداشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود :شارژ دریافتی از واحدهای تولیدی برای عمران و آبادی
شهرک صنعتی هزینه میشود که حتما باید نظاممند باشد و همچنین الزم است سریعتر به وضعیت
خیابانهایی که آسفالت نشده اند رسیدگی شوند.

عدالت در دسترسی به خدمات از اولویت های مهم سازمان پزشکی قانونی
رییس سازمان پزشکی قانونی کشــور گفت :عدالت در دسترسی به
خدمات یکی از اهداف و اولویتهای مهم سازمان در راستای تأمین
رفاه و آسایش مردم است.
عباس مسجدی در سفر به شیراز ،ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی
استان با رییس کل دادگستری و استاندار فارس دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار با اشــاره به عملکرد پزشــکی قانونی و گستردگی
خدمات آن اظهارکرد :پزشکی قانونی ســازمانی خدمت رسان و در
عین حال علمی و تخصصی است که با وجود مشکالت ،محدودیت
ها و تنگناهای جدی در حوزه های فنی همواره تالش کرده به بهترین
نحو و با رعایت تکریم به مراجعان ارائه خدمت کند.
وی با قدردانی از همکاری مجموعه دادگســتری با پزشکی قانونی
استان ،به برخی مشکالت وکمبودهای پزشکی قانونی فارس اشاره
کرد و خواســتار مساعدت و حمایت هرچه بیشــتر در جهت رفع این
مشکالت شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشــور ،همچنین با تأکید بر لزوم راه

دبیر ستاد حقوق بشر به کشف دهها گور دستهجمعی در محل مدارس بومیان
آمریکاواکنشنشانداد«.کاظمغریبآبادی»درصفحهشخصیخوددرتوییتر
نوشت «کودکان بومی آمریکایی بینوا از خانوادههای خود جدا شدند ،نگذاشتند
به زبان مادریاشان حرف بزنند ،مورد سوء استفاده قرار گرفتند ،به آنها تجاوز
شد و در نهایت در گورهای دستهجمعی مدفون شدند .اما ایاالت متحده آمریکا
به خودش همچنان اجازه میدهد دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند!»

مالقات دادستان تهران
با ۹۵نفر از شهروندان

الفت خبر داد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضابیه گفت :فراهمشدن زمینه جذب
جوانان تحصیلکرده در بازار اشتغال متناسب با تخصص آنها دغدغه
مسئوالن است و مصوبات مجلس در این جهت قابل ارزیابی است.

واکنش غریب آبادی
به گورهای دسته جمعی بومیان آمریکا

اندازی مرکز پزشکی قانونی در شهرستان های دارای مرکز قضایی،
خاطرنشــان کرد :عدالت در دسترســی به خدمات یکی از اهداف و
اولویت های مهم ســازمان در راســتای تأمین رفاه و آسایش مردم
است که در این مسیر مساعدت و همراهی دستگاه های استانی بسیار
کمک کننده خواهد بود.
مسجدی با اشاره به تالش سازمان در جلب مشارکت خیرین کشور
جهت انجام پروژه ها و تجهیز مراکز ســازمان در راستای عدالت در
دسترسی به خدمات و نیز کمک به احقاق حقوق مردم ،ضمن دعوت
از تمامی خیرین جهت مشارکت در این امر خیر افزود :بر اساس تفاهم

نامه ای که میان سازمان و مجمع خیرین سالمت کشور منعقد شده
است مساعدتی در زمینه شروع پروژه مرکز پزشکی قانونی استهبان
از سوی خیرین استان فارس به انجام رسید که امیدواریم با تداوم این
حمایت ها ،امکان ساخت و راه اندازی این مرکز و به تبع آن زمینه ارائه
خدمات مناسب تر به مردم این شهرستان فراهم شود.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین موســوی نیز با تأکید بر اهمیت
و جایگاه پزشــکی قانونی در دستگاه قضایی ،در خصوص مساعدت
و کمک به رفع مشــکالت و کمبودهای پزشکی قانونی استان قول
مساعد داد.

تمدید ریاست عباس مسجدی بر سازمان پزشکی قانونی کشور

با حکم رییس قوه قضاییه ،ریاست دکتر عباس مسجدی آرانی بر سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت سه سال تمدید شد.
در بخشی از متن حکم حجت االسالم و المسلمین محســنی اژه ای آمده است :به موجب این ابالغ مسئولیت جنابعالی در سمت رئیس
سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت  ۳سال دیگر تمدید می شود.

رییس کل دادگستری فارس همچنین با ابراز رضایت کامل از عملکرد
پزشکی قانونی این استان بر حمایت همه جانبه دستگاه های استانی
و ســتاد سازمان از پزشکی قانونی و تالش برای توسعه و در دسترس
قرار دادن خدمات آن در تمام شهرستان های استان فارس تأکید کرد.
تأکید بر استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها
رییس سازمان پزشکی قانونی کشــور در دیدار با استاندار فارس نیز
بر اســتفاده از ظرفیت دانش بنیان های توانمند استان برای ساخت
تجهیزات مورد نیاز سازمان تأکید کرد .استاندار فارس نیز در خصوص
خدمات و نیازهای مجموعه پزشــکی قانونی و لــزوم فراهم کردن
دسترسی عادالنه مردم به این خدمات ،برای توسعه و تأمین مکان های
مورد نیاز ،در خصوص ارائه کمک های مالی به پزشکی قانونی از محل
صندوق حمایت های اجتماعی جهت رفع مشکالت قول مساعد داد.
همچنین در این دیدار توافق شد اســتانداری در پروژه های عمرانی
پزشــکی قانونی که به تشخیص ســازمان و بر حسب نیاز مردم و به
منظور رفاه حال آنان در استان فارس آغاز می شود ،با تأمین  ۵۰درصد
اعتبارات از پزشکی قانونی حمایت کند .

تشکیل کار گروه هم اندیشی
محاکم و دادسراها
معاوندادستانکلکشوردرامور دادسراهاوضابطینپسازارائهگزارشهیأت
بازرسی آذربایجان غربی در خصوص بازرسی های انجام گرفته از این استان
گفت :استان آذربایجان غربی دارای اهمیت سوق الجیشی است و همکاران
شاغل در این استان ارزش کارشان مضاعف هست.
عبدالصمد خرم آبادی در جلسه بررســی نتایج و بازخوردهای بازرسی های
هیأت بازرسی دادستانی کل کشور با مسئوالن آذربایجان غربی افزود :با توجه
بهمدیریتفعالاستانرضایتمندیازعملکردمدیریتقضاییاستاندرمرکز
وجود دارد و در عین حال مشکالتی هم است که یقین ًا مدیریت آن استان آنها
را مدیریت خواهند کرد .وی اظهارکرد :هدف از بازرســی ها حرکت به جلو و
ارتقای عملکرد است و بازرسی ها در واقع نگاه به درون استان از بیرون هست
که می تواند بســیار موثر در رفع مشکالت و نقائص باشد .خرم آبادی با بیان
اینکه بازرسی ها دوجنبه دارد وانتظاراتی از استان وجود دارد خاطرنشان کرد:
قطعا در مرکز ،امکانات مورد نیاز استان را برای رفع کمبودها و بهبود و ارتقای
عملکردهاتامینخواهیمکرد.
رییس کل دادگستری اســتان آذربایجان غربی هم ضمن تاکید بر این نکته
که در تقویت دادسراها و پشتیبانی از اقدامات آنها نهایت تالش صورت گرفته
است اظهار کرد:هیچ پرونده ثبت نشده ای که به شعب ارجاع می شود در استان
وجود ندارد و در رسیدگی ها همه اصول رعایت می شود و تالش بر این است
که اقدامات شفاف و صریح باشند.
ناصر عتباتی نیز گفت :دادسراها خط مقدم و پیشانی دستگاه قضایی هستند و
مراجعان آنهامتفاوت از سایر مراجعان استوویژگیهایخاصیدارند ،بههمین
دلیلدرتقویتدادسراهاوپشتیبانیازاقداماتآنهانهایتتالشصورتگرفته
است و نتیجه این بازرسی ها نیز موجب ارتقای هر چه بهتر عملکرد دادسراها و
دستگاه قضایی استان و افزایش رضایتمندی عمومی شده است.
وی ادامه داد :هیچ پرونده ثبت نشده ای که به شعب ارجاع می شود در استان
وجود ندارد و در رسیدگی ها همه اصول رعایت می شود و تالش بر این است که
اقدامات شفاف و صریح باشند .عتباتی افزود :هم اندیشی محاکم و دادسراها در
دستور کار است و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده و مشکالت و اختالف
نظرهای قضایی و کاری در این کارگروه بررسی و مرتفع می شود.
وی ادامه داد :نظارت های ویژه ای بر پرونده های خاص استان از بدو ورود تا
خاتمه انجام می پذیرد و پرونده های مهم و حساس استان مراقبت می شوند تا
رسیدگی ها کام ً
ال در روند قانونی ،سریع و دقیق انجام شود.
عتباتیبااشارهبهاهتمامدستگاهقضاییاستاندربرخوردباجرایممرتبطبامواد
مخدر هم اظهارکرد :در استان در حوزه مواد مخدر ورود ویژه ای صورت گرفته
و عالوه بر رصد تحرکات قاچاقچیان و هماهنگی مطلوب با نهادهای انتظامی
امنیتی ،همت و تالش مطلوبی برای مبارزه مواد مخدر صورت گرفته است که
نتایجارزندهایهمحاصلشدهاست.ویافزود:یکیدیگرازموضوعاتمهمی
که در استان برنامه ریزی شده و مستمراًدر حال اجراست ،کنترل ورودی پرونده
به دستگاه قضایی است و اقدامات مختلفی از جمله تقویت عوامل پیشگیری
از وقوع جرم و نظارت و کنترل مستمر مجرمین حرفه ای و خطرناک صورت
پذیرفته است .وی در ادامه به تهیه و ابالغ شیوه نامه معامالت امالک اشاره
کرد و گفت :کار مهمی دیگری که در حال عملیاتی شدن است اتخاذ تدابیر و
شیوه نامه الزم برای انجام معامالت امالک به نحو درست در بین مردم است
که در صورت اصالح شیوه معامالت برابر شیوه نامه ابالغی ،بسیاری از دعاوی
و شــکایات در حوزه امالک کاهش خواهد یافت و این معامالت ساماندهی
خواهند شد .گنجی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس هییت بازرسی
دادستانی کل کشور نیز در این جلســه به موضوع مرزی بودن استان اشاره و
خطاب به دادستانهای شهرهای مرزی گفت :دادستانهای شهرهای مرزی
باید دیدگاه امنیتی داشته باشند و در جهت ارتقای امنیت حوزه های قضایی
متبوع خود اقدامات الزم را انجام دهند .دادستانها عالوه بر فعالیتهای داخل
دستگاه باید وظایف برون دستگاهی خود را خصوص ًا در بحث حقوق عامه با
دقت تعقیب و در موقع خود اقدامات الزم را انجام دهند.

لزوم جلب رضایت مردم از دستگاه قضایی

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت:مجموعه
کارکناندستگاهقضایی،بازوانقوهقضاییهبرایخدمترسانیبهمردمبهشمار
میروند که میتواند اهداف متعالی مجموعه قضا را محقق سازند.
محسنبرزوییدرجریانسفربهاستانگلستانضمنتقدیروتشکرازکارکنان
اداری که در کنار قضات در خدمت رسانی به مردم نقش مهمی ایفا می کنند،
بیان کرد :یکی از موضوعات موردتوجهدر سندتحول قضایی ،سازوکار مناسب
جهت ارتقای سطح خدمت رسانی و توجه به نقش و جایگاه کارکنان اداری قوه
قضاییه است .وی خاطرنشان کرد :مجموعه کارکنان دستگاه قضایی ،بازوان
قوه قضاییه برای خدمت رسانی به مردم به شمار می روند که می تواند اهداف
متعالی مجموعه قضا را محقق سازند .وی ،نیروی انسانی را مهمترین سرمایه
نظام قضایی عنوان کردوگفت :کارکنان اداری در کنار قضاتخدماتخالصانه
و بی دریغی را به مردم ارائه می دهند که نشان از احساس مسئولیت و روحیه
انقالبی آنها دارد .مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه با
تاکید بر اینکه باید نیروهای شایسته ،توانمند و مستعد شناسایی و مسیر ارتقای
آنان را هموار و از آنها در جایگاه مناسب استفاده کرد ،افزود :سازمانی می تواند در
خدمترسانیبهمردمموفقعملکندکهنیروهایآنمجموعهانقالبی،خالق،
توانمند و پاکدست باشند .برزویی افزود :به طور حتم با رفع مشکالت پرسنل،
مجموعهقضایینیزمیتوانددرراستایتحققاهدافخودموفقترعملکند.

