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در مراسم تکریم خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا مطرح شد

دستور رئیس قوه قضائیه برای ارائه هرچه بهتر
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حقوقی و قضـایی

رئیس قوه قضائیه در دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران قوه قضاییه دستورات
مهمی درباره بهبود کیفیت و گسترش خدمات قضایی به این عزیزان صادر کرد.

روی خط خبر

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در مراسم تکریم
خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه
ویاد و خاطره شهدای دستگاه قضا به ویژه آیتاهلل شهید بهشتی اظهار کرد :قوه قضاییه نسبت
به جمعیت خود ،شهدای زیادی را تقدیم انقالب کرده و جمعیت قابل توجهی از کارکنان دستگاه
قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری از خانواده معظم شهدا و جانبازان هستند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با حمایت مطرح کرد

سیاست حبس زدایی اقدام مثبت عدلیه

 ۲۲درصد جمعیت کارکنان دســتگاه قضایی جزو خانواده شــهدا و
ایثارگران هستند
رئیس عدلیه در ادامه ،با بیان اینکه  ۲۲درصد از جمعیت کارکنان دستگاه قضایی جزو خانواده
شهدا و ایثارگران هستند بیان داشت :خانواده معظم شهدا و ایثارگران که در دستگاه قضایی
شاغل هستند باید در راستای پیشبرد اهداف نظام و کشور و خدمترسانی به آحاد مردم نسبت
به بقیه کارکنان پیشتاز باشند.
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای تصریح کرد :ما در قوه قضاییه باید بیش از
دســتگاههای دیگر در جهت پاسداشت خون شهدا و حفظ حرمت خانواده معظم شهدا کوشا
باشیم و نسبت به این مهم اهتمام کنیم.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به برکات فراوان برگزاری محافلی با حضور خانوادههای معظم
شهدا و ایثارگران ،این محافل را باعث تقویت بنیه انقالبیگری و ناامیدی دشمنان دانست و
گفت :هر مقدار که میتوانید چنین اجتماعاتی را برگزار کنید و بدانید که حضور در این اجتماعات
انقالبی ،هزینه و تلف کردن وقت نیست بلکه سرمایه و استفاده بهینه از وقت است.
باید مراقب سخنان خود باشیم و حرفی را نزنیم که مورد سوءاستفاده
دشمن قرار گیرد
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به عملیات روانی و جنگ نرم دشمن
در عرصههای مختلف بیان داشت :باید مراقب سخنان خود باشیم و حرفی را نزنیم که مورد
سوءاستفاده دشمن قرار گیرد؛ بیان مشکالت و کاستیها در راستای اصالح امور ،بالاشکال و
مفید است اما باید نسبت به شرایط زمانی و مکانی نیز اهتمام داشته باشیم.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون نه دســتور میخواهد و نه اجازه ،به
تاکیدات خود خطاب به محمدباقر الفت معاون منابع انســانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در
راستای اجرای قوانین ناظر بر خدمترسانی به خانوادههای معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران
شاغل در دستگاه قضایی اشاره کرد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشــاره به مسئولیت دستگاه قضایی و سازمان
بازرســی کل کشور در راستای نظارت بر ُحسن اجرای قوانین بیان داشت :طی ماههای اخیر
خطاب به رئیس ســازمان بازرسی کل کشور دســتورات مؤکدی صادر کردهام که وضعیت
اجرای قوانین و تدوین آییننامههای ناظر بر آنها از ناحیه دستگاههای مربوطه را به طور ویژه
بررسی کند و در گام نخست ،این مقوله مهم را از قوه قضاییه عملیاتی گرداند و چنانچه خود
دستگاه قضایی نسبت به تدوین آییننامه یک قانون الزماالجرا کوتاهی کرده بود ،موضوع
را پیگیری و اعالم کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :در دســتور خود خطاب به رئیس ســازمان بازرسی کل کشور
تاکید داشتم که چنانچه دستگاهی نسبت به تدوین آییننامههای ناظر بر قوانین الزماالجرا
اقدامــات مقتضی را ترتیب نداده بود ،موضوع را به طور کامل دنبال کند و به صرف ارســال
یک نامه اکتفا نکند.
رئیس عدلیه در همین راستا بیان داشت :بعض ًا قوانین اجرا میشوند اما در اجرای آنها کاستی و
ضعف وجود دارد و توجیهاتی از قبیل وجود ابهام در قانون و یا نیازمند تفسیر بودن قانون مطرح

میشود؛ حال آنکه تاکید ما آن است چنانچه قانونی ابهام دارد و یا نیاز به تفسیر آن میباشد باید
در جهت رفع ابهام و تفسیر قانون اقدام گردد نه اینکه آن قانون به صورت ضعیف اجرا شود.
رئیس عدلیه با اشــاره به اهمیت تعامل میان دســتگاه قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران
گفت :چنانچه قاضی مستقر در بنیاد شهید در مرجع قضایی دیگری شاغل نباشد ،این وعده
را میدهــم که حضور وی در بنیاد را تمدید کنــم و چنانچه قاضی مربوطه در مرجع دیگری
مشــغول به کار است و پروندههایی را در دست بررســی دارد ،در اینصورت با توجه به جمیع
شرایط ،تدابیر الزم اتخاذ میشود.
قاضیالقضات با اشــاره به مقوله معاضدتهای قضایی به خانوادههای شــهدا و ایثارگران
تصریح کرد :جامعه ایثارگران داخل دســتگاه قضایی میتوانند برای توسعه معاضدتهای
قضایی به خانوادههای شــهدا و جانبازان و ایثارگران ،ترتیبات الزم را اتخاذ کنند؛ آنها در این
راستا میتوانند نسبت به ساماندهی آن دسته از وکالیی اقدام کنند که خود جانباز یا ایثارگر و
عضو خانواده شهدا هستند.
هزینههای دادرسی برای برخی از مردم زیاد است
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به رئیس مرکز وکال و معاون منابع انسانی
قوه قضاییه دستور داد که با برنامهریزی مدون در راستای بسط و گسترش ارائه خدمات وکالتی،
کارشناسی و مشاورهای به خانواده معظم شهدا و ایثارگران ،اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در پایان با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای کاری
دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینههای دادرسی میباشد ،گفت :هزینههای دادرسی
برای برخی از مردم زیاد اســت و این هزینهها بعض ًا منجر میشود که برخی از مردم پیگیری
پروند ه خود را رها کنند؛ لذا برای کاستن از هزینههای دادرسی برنامه داریم ،البته تحقق این

مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس است.
پیش از ســخنان رئیس دســتگاه قضا ،محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی
قوه قضاییه با اشاره به جلسه پیشــین حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با جمعی از
خانوادههای معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا همزمان با اعیاد شعبانیه سالگذشته
اظهار کرد :رئیس عدلیه در آن جلســه در زمینه برگزاری هرچه بیشتر جلسات با جانبازان و
ایثارگران قوه قضاییه جهت برآورده شدن انتظارات این عزیزان ،تاکید ویژهای داشتند.
الفت با اشــاره به  ۸۸۰مورد بازدید و سرکشی خود و همکارانش از خانوادههای معظم شهدا،
جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا در سراسر کشــور طی مدت اخیر ،از برآورده شدن بخش
قابل توجهی از انتظارات ایثارگران قوه قضاییه در این مدت خبر داد و گفت :در معاونت منابع
انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه برنامههای مختلفی در حوزه توانمندسازی ایثارگران جهت
استفاده بهینه از آنها در بدنه مدیریت دستگاه قضایی برنامهریزی شده و درحال اجراست.
قاضیزاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار
کرد :روحیه شــهادتطلبی همچنان در مردم ایران اســامی وجود دارد و در شرایط فعلی،
تنها «میدان نبرد» تغییر کرده اســت .وی در ادامه به ارائه گزارشی پیرامون خدماتدهی در
حوزههای مختلف به خانوادههای معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران پرداخت و گفت :هنوز با
نقطه مطلوبی که باید به آن دست پیدا کنیم فاصله داریم.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد
شعب قضایی ویژه برای خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران ،خواستار شکلگیری
هرچه سریعتر این شعب در سراسر کشور به ویژ ه شهرهای بزرگ شد.
گفتنی است در این جلســه تعدادی از جانبازان ،ایثارگران و همچنین خانواده معظم شهدای
دستگاه قضا به بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود در حوزههای مختلف پرداختند.

همگرایی دو قوه قضاییه و مجریه برای حذف یک بستر فسادزا

پیگیری قاطعانه تخلف رخ داده در واردات نهادههای دامی
در پی دســتور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلف اعالم شده در خصوص واردات نهاده
های دامی و نیز ورود رییس جمهور به این امــر ،بار دیگر آثار مثبت همگرایی قوا برای مقابله با
بسترهای فسادزا جلوه گر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه سلسله نشست
های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصالح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره
به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون موارد متعدد رخ داده در زمینه واردات نهادههای
دامی اظهار کرد :انطور که سازمان بازرسی گزارش داده ،تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعالم
ورود نهادههای دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه ،اقدام به واریز وجه برای خرید کاال و ترخیص
و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهادهای وارد کشور نشده بود و در نهایت
هم هیچگونه کاالیی به دســت مردم نرسید .قاضیالقضات با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و
مشتریان برای خرید ۵۰۰هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود ،گفت :یکی
از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کاالی مورد نظر
به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع ،کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت
رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه ،اقدام به خرید کاال
کردند .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به نامهنگاری برخی مسئوالن وزارت جهاد
کشــاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت :طی نامهای از بانک
مرکزی خواسته شده بود که دالر بابت کاالیی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار
دهد درحالیکه اساس ًا هیچگونه کاالیی وارد کشور نشده بود.
رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از

دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهادههای دامی عنوان کرد.
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهادههای
دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد :اینکه یک دستگاه که
از متولیان امر واردات کاال به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی
بسیارمهموقابلپیگیریاست.رئیسدستگاهقضاخاطرنشانکرد:موارداینچنینیزمینهسازفسادهای
بعدی و متعدد و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی میشود و گرفتاریها و مشکالت بسیار زیادی را هم
برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.
در همین زمینه ،خداییان رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با اشــاره به گالیهمندی تعدادی از
کشاورزان و اتحادیهها در رابطه با خرید نهادههای دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهادهها
تا کنون ،اظهار کرد :در نتیجه پیگیریهای ســازمان بازرسی مشــخص شد که سازمان تعاونی
روستایی در تاریخ  ۱۰فروردین  ۱۴۰۱اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهمنامه کارگزاری
با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد ،شرکت مذکور متعهد به تامین  ۱۳میلیون و
 ۷۰۰هزار تن نهاده دامی از جمله گندم ،جو ،روغن و … شــده است .وی افزود :در حالی که تا کنون
حدود  ۴۰روز از موعد وارد کردن محموله نهادههای دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما
هنوز این نهادهها تامین نشدهاند.
رئیس سازمان بازرسی افزود :ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهادههای دامی وارد بندر
نشدهبود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه ،سبب شد که ۸۰۰هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم،
کشاورزان و اتحادیهها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهادهها وارد کشور شده باشد ،با مشاهده ثبت
کوتاژ در سامانه بازارگاه ۵۰۰،هزار تن از این نهادهها را با مبلغ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان خریداری و این
مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.

خداییانادامهداد:طبقرسیدگیهایبدویسازمانبازرسیمشخصشدهکهایجادکوتاژصوریوقرار
دادنکوتاژدرسامانهبازارگاهوعرضهشدننهادههادرمیانمشتریان،کشاورزانواتحادیههادرحالیکه
نهادهای وارد کشور نشده ،از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهادههای دامی بوده است.
وی با بیان اینکه در قرارداد فیمابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره ،مقرر
شــده بود که  ۵۰درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد ،گفت :این در حالی بود
که شرکت در آن مقطع زمانی نهادههای دامی را میتوانست با ارز ترجیحی  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی وارد
کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهادهها باید ۴تا ۵برابر قیمت خریداری
و در اختیار مردم گذاشته شود.
رئیس سازمان بازرسی افزود :از سوی دیگر ،برخی از مسئوالن جهاد کشاورزی طی نامهای به بانک
مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵میلیون دالر در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه
قید کرده بودند که نهادههای دامی وارد کشور شده درحالیکه اصال نهادهای به کشور وارد نشده بود.
خداییان ادامه داد :بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله
نهادههای دامی به کشور را ندارد ۴۹درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی
که بر اساس قانون ،بخشهای دولتی نمیتوانند هبهای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر
شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهادههای دامی عمل کند ،باید حداقل ۵۰درصد
از این خسارت توسط دولت جبران شود .رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت نامه معتبر
از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت :سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیشفاکتور
نیز مبلغ ۴۲۴میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورد اشاره قرار داده بود.
خداییان همچنین یادآور شد :دست اندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت
دیگر ،بنا داشتند که حدود ۴هزار تن نهاده وارد کشور کنند اما به تعهدات خود عمل نکردند.

معاون اول قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهران:

امروز جهش عجیبی در خصوص سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایجاد شده است

معاوناولقوهقضاییهگفت:راهبردقوهقضاییهبرمبنایتحققمنویاترهبر
معظم انقالب و تحول گرایی و برنامه محوری استوار است.
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق همزمان با سومین روز از هفته
قوه قضاییه درخطبه های پیش از نماز جمعه تهران ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای حادثه  ۷تیر سال ۱۳۶۰به ویژه شهید آیت اهلل بهشتی (ره) و
تبریک هفته قوه قضاییه ،عنوان کرد :از رهبر معظم انقالب که برای دومین
بار مسئولیت قوه قضاییه را برعهده فرزندی از فرزندان قوه قضاییه نهادند و
رئیس آن را از متن اصلی قوه قضاییه انتخاب کردند ،تشکر میکنم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رهبر معظم انقالب برای اولین بار آیت
اهلل رئیسی که از افراد با تجربه در دستگاه قضایی بود را به عنوان رئیس قوه
قضاییه،منصوبکردند،اظهارکرد:رهبرمعظمانقالبپسازآیتاهللرئیسی
برایدومینبارحجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایرابهعنوانرئیس
قوه قضاییه منصوب کردند که از بدنه دستگاه قضایی است.
وی افزود :امروز سکان هدایت دستگاه عدلیه در دست کسی است که حدود
 ۴دهه تجربه قضایی و سابقه درخشان مدیریتی در قسمتهای مختلف قوه
قضاییه را در کارنامه خود دارد و حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای
به معنای واقعی دارای روحیه انقالبی جهادی است.
راهبرد عملکرد قوه قضاییه بر مبنای تحول گرایی و برنامه محوری استوار
است
حجتاالسالموالمسلمینمصدقبابیاناینکهسعیمیکنیمتاراهبردهای
اساســی و برنامههای قوه قضاییه را اجرایی کنیــم ،تصریح کرد :یکی از
راهبردهای اصلی قوه قضاییه تحول و برنامه محوری اســت و امروزه قوه
قضاییهبیشازهردورهدیگریمبتنیبرتحولگراییوبرنامهمحوریاست.

وی با اشاره به اینکه روح حاکم بیانیه گام دوم که توسط رهبر معظم انقالب
تدوین و تبیین شــده ،ضرورت تحول گرایی در دستگاههاســت ،گفت:
برنامههای قوه قضاییه در این دوره بر دو محور اصلی تحول گرایی و برنامه
محوری استوار است.
وی افزود :رهبر معظم انقالب پس از انتصاب حجت االسالم و المسلمین
محسنیاژهایبهعنوانرئیسقوهقضاییه،برمحورهاییکهویبایدبراساس
آن حرکت کند ،تاکید کردند که این محورهای شش گانه در حکم انتصاب
رئیس عدلیه از سوی مقام معظم رهبری به وی ابالغ شد.
حجت االسالم و المسلمین مصدق اظهار کرد :توجه به ماموریتهای قوه
قضاییهمنطبقبرقانوناساسی،موضوعفناوریهاینوین،تسهیلدرخدمت
رسانی به مردم ،ارج نهادن به قضات پاک دست و ارتباط مستقیم با مردم از
جمله مواردی است که رهبر معظم انقالب به حجت االسالم و المسلمین
محسنی اژهای تاکید کردند .وی با بیان اینکه محور دوم فعالیت قوه قضاییه،
سند تحول قضایی است ،گفت :این سند در حال حاضر تهیه شده و نقشه راه
و سند باالدستی مسئوالن قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه با تعریف مختصری از سند تحول قضایی برای مردم،
گفت :در این ســند به دنبال تحقق فرموده مقام معظم رهبری هستیم که
ایشــان بیان کردند «قوه قضاییه در خصوص اقدامات خود کارهای خوبی
انجام داده است اما باید به نقطهای برسد که اگر در جامعه دو نفر با یکدیگر
دعوا کردند ،مظلوم به ظالم بگوید که حق من را بده وگرنه برای تحقق حق
خود به عدلیه مراجعه میکنم».
وی افزود :قوه قضاییه برای تحقق این جمله از بیانات مقام معظم رهبری
برنامه دارد و در اصل ،مسیر حرکت دستگاه قضایی همین تاکید رهبر معظم
انقالب است.

لزوم همکاری دســتگاههای حاکمیتی برای شناسایی
فساد در جامعه
حجت االسالم و المســلمین مصدق با بیان اینکه دومین موضوع و محور
مدنظر در برنامهها ودر دستورکار مسئوالن قضایی ،مقابله با فساد و مفسدان
اســت ،تاکید کرد :قوه قضاییه در تولید پروندههای قضایی و مفاسد نقشی
ندارد بلکه رســیدگی به پروندهها و مجازات مرتکبان مفاسد بر عهده قوه
قضاییه است .وی افزود :باید دستگاههای حاکمیتی در زمینه شناسایی فساد
با یکدیگر همکاری کنند تا ریشه فساد شناسایی شوند و در نتیجه فسادی
در جامعه تولید نشود .معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل مجتمع امور
اقتصادی تهران برای رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی ،بیان کرد :با
اذن مقام معظم رهبری  ۶شعبه در این مجتمع در حال بررسی پروندههای
مفاسداقتصادیهستند.
ارجاع ۲۷۹پرونده به شعب ویژه مجتمع امور اقتصادی تهران در سال۱۴۰۰
ویبابیاناینکهدرسالگذشته ۲۷۹پروندهبهشعبویژهاخاللگرانمجتمع
امور اقتصادی تهران ،ارجاع شــده است ،گفت :وظیفه اصلی این مجتمع،
تهای اقتصادی است.
بررسی پروندههای رانت خواری ،دانه درش 
حجت االســام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائل
اساسی قوه قضاییه حمایت از اقتصاد مقاومتی است ،تاکید کرد :ستاد اقتصاد
مقاومتی در قوه قضاییه تشــکیل شده و بررســی موارد مختلف این ستاد
برعهده معاونت اول دستگاه قضا است که به صورت ماهیانه یک جلسه در
این ستاد برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری در این ستاد ۳جلسه برگزار شده است ،گفت:
در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از رئیس سازمان بورس
کشور دعوت شد تا مسائل و مشکالت این سازمانرا مطرح کند که در ادامه

با بررسی موارد و طرح پیشنهادهای الزم ،مشکالت بورس بررسی شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در جلسه دوم ستاد اقتصاد مقاومتی قوه
قضاییه رئیس ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حضور یافت،
تصریح کرد :امروز جهش عجیبی در خصوص سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی ایجاد شده است.
وی افزود :جلسه سوم ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از رئیس ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید برگزار و پیرامون مسائل تولید صنعتی مباحثی مطرح و برای
حل آن نیز دستوراتی صادر شد.
حجت االسالم و المسلمین مصدق با بیان اینکه کاهش زمان رسیدگی به
پروندهها یکی دیگر از دستورکارهای اصلی قوه قضاییه است ،اظهار کرد:
مردم حق دارند که پروندههایشان در دادگستریها به صورت جامع و در بازه
زمانی کوتاه رسیدگی شود .وی افزود :در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۳۹۹
بازه زمانی رسیدگی به پروندههای قضایی کاهش یافته است.
ایران بزرگترین قربانی تروریسم در جهان است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره موضوع احقاق حقوق بشر ،بیان کرد :تبیین
موضوع حقوق بشر از مباحث مورد اهمیت قوه قضاییه است.
وی با اشاره به حمله تروریستی که منجر به شهادت سپهبد سلیمانی شد،
گفت :ســردار دلها را که با دعوت رسمی یک کشور به آنجا که سفر کرده
بود را ترور کردند که این اقدام از نظر حقوقدانان منصف جهان محکوم شد.
حجتاالسالموالمسلمینمصدقبابیاناینکهموضوعحقوقبشرآمریکایی
بایدبرایمردموجهانیانمشخصشود ،تاکیدکرد:جمهوریاسالمیایران
 ۱۷هزار قربانیتروردارد وبهعنوانبزرگترینقربانیتروریسمدرجهان،باید
مطالبات خود را در این زمینه به همگان اعالم کند.

حجت االسالم والمسلمین غضنفر آبادی در گفت و گو با روزنامه حمایت ،با اشاره
به عملکرد رئیس دستگاه قضا در آستانه هفته قوه قضاییه ،ضمن گرامیداشت یاد
خاطره شهدا ،امام شهدا امام خمینی(ره) و شهدای قوه قضاییه به ویژه شهید آیت
اهلل بهشتی ،واقعه هفتم تیر را در تاریخ انقالب اسالمی ،سندی دیگر از جنایات
گروه تروریستی منافقین دانست و بیان کرد :این گروه وابسته به استکبار جهانی
جنایات زیادی علیه ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسالمی انجام داده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به نگاه ویژه حجت
االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به بحث زندان و حمایت از حقوق زندانیان،
مجازاتجایگزینحبسرااقدامیتحولیدردستگاهقضابرشمردوافزود:سیاست
حبس زدایی ،اقدامی مثبت از سوی عدلیه است.
حجت االسالم والمسلمین غضنفرآبادی با تأکید براینکه کمیسیون قضایی و در
مجموع خانه ملت ،از اقدامات تحول آفرین رئیس دستگاه قضا در قوه قضاییه
استقبال می کند ،تصریح کرد :با افتخار از برنامه ها و سیاست های تحولی حجت
االسالم والمسلمین محسنی اژه ای حمایت می کنیم .رئیس کمیسیون قضایی
مجلس ورود قوه قضاییه به حمایت و مانع زدایی از مسیر تولید را اقدامی ارزشمند
از سوی رئیس عدلیه دانست و با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس برای
متهمین و مدیران و صنعتگــران کارخانجات و مراکز تولیدی متخلف ،باید راه
اندازی خط تولید جدید و افزایش اشتغال برای کارگران باشد ،گفت :این اقدامات
درایجادجهشتولیدهمبسیارتأثیرگذاراست.حجتاالسالموالمسلمینغضنفر
آبادی با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس برای جرایم اقتصادی ،باید ساخت
مسکن در نظر گرفته شود ،اضافه کرد :تأمین هزینه درمان بیماران هم می تواند
مجازات جایگزین حبس برای متهمین جرایم اقتصادی باشد.
رئیسکمیسیونقضاییمجلساظهارکرد :اقداماترئیسقوهقضاییهدرجامعه
اعتماد آفرین به دســتگاه قضا است و از خداوند متعال توفیقات روز افزون برای
رئیسدستگاه قضاو مجموعه قوه قضاییهخواستاریم.

مجید انصاری در گفتگو با حمایت:

رئیس قوه قضاییه نگاه ویژهای به حقوق
زندانیان دارد

حجت االسالم والمســلمین مجید انصاری در گفت و گو با روزنامه حمایت با
اشــاره به عملکرد رئیس دستگاه قضا به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه ،گفت،
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهایدرابعادمختلفاقدامات
خوب و مثبتی را انجام داده است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره
به آزادسازی حریم رودخانه ها توسط قوه قضاییه ،این اقدام را یکی از ابعاد مثبت
عملکرد رئیس دستگاه قضا برشمرد و افزود :حجت االسالم والمسلمین اژه ای
نخست با تخریب بنای متعلق به قوه قضاییه سیاست آزادسازی حریم رودخانهها
رابربنایعدالتگذاشت.حجتاالسالموالمسلمین انصاریبابیاناینکهرئیس
قوه قضاییه ،نگاه ویژهای به حقوق زندانیــان دارد ،دیدار چهره به چهره حجت
االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با زندانیان امنیتی را یکی از اقدامات مثبت
رئیس دستگاه قضا دانست و اضافه کرد :رئیس قوه قضاییه نگاه ویژهای نسبت به
ساماندهی وضعیت زندان ها داشته باشد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضاییه امید را در جامعه نسبت به دستگاه قضا افزایش
داده اســت ،اظهار کرد :یک سری اقدامات در راستای حل معضالت درون این
قوه به ویژه در بحث اطاله دادرسی نیاز است که امیدواریم در آینده محقق شود.

قوه قضاییه در مسیر مردمی شدن

دهها هزار درخواست مردمی طی یک سال
گذشتهپیگیریشدهاست

مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفــت :از تیرماه  ۱۴۰۰تا ابتدای
خردادماه  ۱۴۰۱در مجموع  ۴۵۷هزار و  ۶۵۵مورد اقدام مردمی توسط اداره کل
ارتباطات مردمی دستگاه قضایی انجام شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،علی اصغر رفاهی در خصوص عملکرد اداره
کلارتباطاتمردمیقوهقضاییهازتیرماه ۱۴۰۰ودوماهابتدایسال،۱۴۰۱اظهار
کرد :از تیرماه ۱۴۰۰تا ابتدای خردادماه ۱۴۰۱از طریق راه های ارتباطی اداره کل
ارتباطات مردمی قوه قضاییه اقداماتی جهت رسیدگی به درخواست های مردم
انجام شده است به طوری که  ۱۶۵هزارو  ۷۲۱مورد از طریق تارنمای اداره کل
ارتباطات مردمی قوه قضاییه  ۵۲ ،هزار و  ۳۰۱مورد از طریق مراجعان حضوری
 ۸۸ ،مورد تجمعات ۱۷۹ ،هزار و ۶۳۲مکاتبات و نامه های پستی ۳۸،هزار و ۵۲۸
پیگیریهایتلفنی ۸،هزارو۱۳۰تعدادافرادمالقاتشدهحوزهمدیریتوروسای
ادارات ۱۳ ،هزار و  ۲۵۵مکاتبات مرتبط با ســفرهای استانی و بازدیدها بوده که
در مجموع  ۴۵۷هزار و  ۶۵۵مورد اقدام مردمی توسط اداره کل ارتباطات مردمی
انجام شده است .وی افزود :از تیرماه ۱۴۰۰تا ابتدای خردادماه ۱۴۰۱روسای سابق
و فعلی قوه قضاییه سفرهای استانی و همچنین بازدیدهای استانی از دادگستری
های شهرستان های استان تهران داشتند که در این سفرها تعداد ۱۳هزار و۲۵۵
نامه و درخواست دریافت شده است.
مدیرکلمرکزارتباطاتمردمیقوهقضاییه بیانکرد:سفرهایاستانیکهروسای
سابق و فعلی قوه قضاییه داشــته اند شامل استان های ایالم ،قزوین ،گلستان،
خراسانرضوی،اصفهان،هرمزگان،سیستانوبلوچستانوهمچنینبازدیدهایی
از دادگستری بهارستان ،امامزاده صالح ،شهر قدس ،دادگستری قرچک ،ندامتگاه
دماوند،شهرری،دادسرایسعادتآباد،بازدیداززندانساریوهمچنیندرخواست
های واصله از ستادهای انتخابی و یگان حفاظت بوده است.
رفاهی در ادامه گفت :تعداد ۳۷جلسه مالقات مردمی تا پایان سال ۱۴۰۰و دو ماه
ابتدای ســال  ۱۴۰۱با مسئوالن عالی قضایی در اداره کل ارتباطات مردمی قوه
قضاییه برگزار شد که  ۴۴۳نفر مالقات شدند .مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی
قوه قضاییه درباره آمار گزارش مالقات مردمی مقامات قضایی سراسر کشور
اظهارکرد :با عنایت به تاکید رهبرمعظم انقالب اســامی در تاریخ  ۷تیر ۱۴۰۰
در دیدار با رئیس دســتگاه قضا و مسئوالن عالی قوه قضاییه مبنی بر ارتباط با
مردم و حضور در میان آنان مکاتبه ای با روسای کل دادگستری استان ها مبنی
بر اعالم تعداد و اقدامات مربوط به مالقات های مردمی مقامات قضایی استان
ها با مردم صورت پذیرفت و مقرر شد ماهانه آمار گزارش مالقات مردمی توسط
اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه وصول و به رئیس قوه قضاییه ارسال می
شود.وی در ادامه گفت :در مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند ماه
سال  ۱۴۰۰و دو ماه ابتدای سال  ۱۴۰۱تعداد یک میلیون و ۳۱۶هزارو  ۱۸۷مورد
مالقات مردمی توسط مقامات قضایی سراسر کشور انجام شده که از این تعداد
۹۹هزارو  ۷۳۶مورد متعلق به روسای کل دادگستری استان ها و تعداد ۷۱هزارو
 ۲۱مورد متعلق به دادستان ها عمومی و انقالب مراکز استان ها است .رفاهی در
خصوص آمار درخواست های مردمی دریافت شده در نمازجمعه بیان کرد :طبق
دستوررئیسقوهقضاییه درراستایخدمترسانیبهنمازگزارانتهرانیازابتدای
بهمن ماه  ۱۴۰۰هر هفته با هماهنگی ستاد اقامه نماز جمعه تهران میز خدمت
دریافتتقاضاهایمردمیبهمحضرریاستقوهقضاییهدرمحلمصلیحضرت
امام خمینی (ره) تعبیه شده همچنین هر هفته دو تا سه کارشناس از اداره کل در
میزخدمتبهدریافتدرخواستهاوارشادمتقاضیانمشغولمیشونددرخواست
هایدریافتشدهروزبعدکارشناسیواقداممیشودودرنتیجهازطریقپیامکبه
درخواستدهندهاطالعرسانیصورتمیگیردکهتاپایانماهسال ۱۴۰۰ودوماه
ابتدای ۵۱۰ – ۱۴۰۱مورد درخواست مردمی دریافت شده است.

