خبر
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اعالم کرد

رفع مشکالت و احیای دهها واحد
تولیدی با ورود دستگاه قضا

رئیسکلدادگستریخراسانشمالیازرفعمشکالت۳۳واحدتولیدی
در استان خبر داد.
حجت اإلســام والمســلمین براتی زاده در مورد احیای واحد های
تولیدی استان گفت :در نتیجه اقدامات انجام شده توسط ستاد استانی
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان ضمن رفع
مشکالت  ۳۳واحد تولیدی ،از تعطیلی  ۳۷واحد تولیدی جلوگیری و
 ۱۵۳کارگر بیکار شده از تیرماه ســال  ۱۴۰۰تا پایان نیمه اول خرداد
 ۱۴۰۱به کار بازگشتند.
ویهمچنینبهانجامقریببهیکهزارفقرهمکاتبهدرطولاینمدت
با دستگاه های اجرایی به منظور رفع موانع تولید و تسهیل زمینه های
سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت :در سال گذشته در مجموع
 ۴۸جلسهذیلاینستادتشکیلوبه۱۰۳فقرهپروندهمربوطبهتقاضای
سرمایهگذارانوتولیدکنندگاندردبیرخانهستاداستانیاجرایسیاست
های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان ،رسیدگی شد که در ادامه
با حمایت مؤثر از ۷۰واحد تولیدی مشکالت طرح شده به نحو مقتضی
مرتفع و این پرونده ها نیز تعیین تکلیف شد.
حجت االسالم و المســلمین براتی زاده در خصوص ابعاد مشکالت
مبتالبه عمده واحدهای تولیدی استان گفت :بررسی ها نشان می دهد
اغلبواحدهایتولیدیبامشکالتمشابهایدرحوزهنقدینگیوصدور
مجوزهای کسب و کار مواجه هستند که باید با اتخاذ تدابیر الزم توسط
دستگاه های ذی ربط و نیز همکاری مورد انتظار و بیش از پیش از سوی
بانک ها این مشکالت در اسرع وقت مرتفع شود.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری
کل استان اظهار کرد :در نتیجه تالش های دستگاه قضایی در طول
بازهزمانییکسالهاز ۴۷واحدتولیدیوسرمایهگذاریدرتمامیسطوح
مدیریتی چه از سوی حوزه ریاست،دبیر ستاد در استان و دیگر مدیران
قضایی در شهرستان ها بازدید به عمل آمد و به مشکالت مطروحه از
سوی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بطور میدانی و حسب مورد طی
جلسات اختصاصی و ویژه رسیدگی شد.
در بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح شد

پیشرفت 96درصدی ساختمان
پزشکیقانونیکرج

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از پروژه در حال ساخت پزشکی
قانونی کرج و مرکز گروه دارویی سیناژن بازدید کرد.
عباس مسجدی  ،صبح شنبه چهارم تیرماه از پروژه در حال ساخت
پزشکی قانونی کرج بازدید کرد.
در این بازدید شمسیانی مشــاور عالی ،حاجمنوچهری معاون توسعه
مدیریت و پشتیبانی ،نائیجی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و
زارع رئیس گروه فنی و مهندسی سازمان ،حضور داشتند.
مسجدیدراینبازدیددرجریانمراحلساخت،میزانپیشرفتپروژه،
زمان افتتاح و بهره برداری کامل از مجموعه قرار گرفت.
پروژه پزشکی قانونی کرج در زمینی به مساحت ۵هزار متر و زیربنای۳
هزارمترمربعاحداثشدهوشاملبخشهایسالنتشریح،آزمایشگاه
و معاینات است.
این پروژه ملی با پیشرفت ۹۶درصدی مراحل ساخت به زودی به بهره
برداری خواهد رسید.
گفتنی اســت با تکمیل مراحل ســاخت و افتتاح این پروژه خدمات
پزشکی قانونی در ساختمانی استاندارد و فضای فیزیکی مناسب به
مراجعان ارائه میشود.
در ادامه برنامههای امروز ،رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و هیات
همراهش درمرکز پزشــکی قانونی شهرستان مالرد حضور یافتند و
ضمن دیدار با پرسنل این مرکز از روند خدمت رسانی و پاسخدهی به
ارباب رجوع مطلع شدند.
همچنین در ادامه بازدید های امروز رئیس ســازمان پزشکی قانونی
کشــور از فعالیتهای شرکت دارویی ســیناژن بازدید و بیان کرد :با
فعالیتهای شرکت دارویی ســیناژن و تولیدات این شرکت در حوزه
محصوالت دانش بنیان ،صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور
حاصل شده است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان از سیاستهای قطعی
نظام و قوه قضاییه است ،گفت :با تداوم این حمایتها و تالش تمامی
متخصصان فعال در عرصههای علمی ،تولیدات دانش بنیان بیش از
پیش در کشور رشد و توســعه یابد و مردم و کشور از مواهب و برکات
آن بهره مند شوند.
درادامهاینجلسه،هالهحامدیفرمدیرعاملسیناژننیزضمنتشکراز
رویکردقوهقضاییهدرحمایتازتولیدوشرکتهایمولد،بهبیانبرخی
مشکالتدرزمینهمسائلمبتالبهتولیدکنندگانپرداخت.
گفتنی است مسجدی و هیئت همراه در این دیدار از مراحل مختلف
ساخت محصوالت دارویی در مجموعه سیناژن بازدید کردند.

حمید نوری پس از  ۵۳روز از اتمام جلسات دادگاه،
شدیدا به شرایط نگهداریش اعتراض کرد

هنوز در سلول انفرادی هستم و به
چشم پزشک دسترسی ندارم!

حمید نوری در تماس کوتاه تلفنی با خانواده ،تاکید کرد علیرغم تاکید
قاضی پرونده بر لغو محدودیت هایش ،همچنان در ســلول انفرادی
نگهداری می شود .به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در حالی که بیش
از ۵۰روز از پایان آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد می گذرد و او
منتظراعالمحکمدادگاهاست،محدودیت هایغیرقانونیاعمالشده
در خصوص او افزایش یافته است
نوری امروز جمعه (  ۳تیرمــاه) در تماس کوتاهی که با خانواده خود
داشت ،تاکید کرد همچنان در سلول انفرادی به سر می برد و علیرغم
تشدید مشــکالت بینایی ،امکان دسترسی به چشم پزشک را هم
نداشته است
نوری همچنین نسبت به تشدید محدودیت های خود علیرغم وعده
قاضی پرونده اعتراض کرد و گفت :قاضی پرونده در جلسه آخر دادگاه
گفت ،محدودیت های من لغو شــده اما بعد از پایان دادگاه تماسم با
خانواده تقریبا قطع شــده و در طول  ۵۳روز گذشته فقط  ۲بار امکان
تماس های کوتاه آن هم با اعمال کنترل های شدید و حضور مترجم
برای من فراهم شده است

حمید نوری همچنین در این تماس تلفنی برای اولین
بار جزئیاتی از شکنجه فیزیکی توسط پلیس سوئد را
بیان کرد
وی در این باره گفت ۳ :پلیس سوئد ضربات شدیدی را به سر و گوش
های من وارد کردند که به واسطه این ضربات گوش های من همچنان
با درد و مشکل روبرو است
نوری در این تماس خاطرنشــان کرد ،حدود دو ســال و هشت ماه از
نگهداری من در سلول انفرادی میگذرد اما هیچ نهاد و سازمان حقوق
بشری به سراغ من نیامده و پیگیر وضعیت من نیست
گفتنیاستحمیدنوریازآبانماهسال ۹۸بهصورتغیرقانونیتوسط
پلیسسوئددستگیروبنابراتهاماتواهیگروهکتروریستیمنافقین
محاکمهشدهاستودراینمدتعالوهبرنگهداریدرسلولانفرادیدر
مقاطع طوالنی امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته است.

3

رییس قوه قضاییه خطاب به تولید کنندگان و فعاالن شرکت های دانش بنیان :

از ما مطالبه کنید ،استقبال میکنیم
رئیس دســتگاه قضایی در چهارمین روز از هفتــه قوه قضاییه با
تولیدکننــدگان ،کارآفرینان و فعاالن شــرکتهای دانشبنیان
دیدار کرد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین
محســنی اژهای در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه ،در نشست
با تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن شــرکتهای دانشبنیان
ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه ،به تبیین و تشریح اقتضائات
و ضروریات تقویت بنیه اقتصادی و تولیــد ملی پرداخت و اظهار
کرد :باور دارم که دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر ،ناظر و
حامی باشد؛ باور دارم که نه امروز بلکه در همه زمانها ،مسئله کار،
کارآفرینی ،خالقیت و افزایش بهرهوری به اشــکال مختلف ،یک
ارزش فوقالعاده دارد   .
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت و استقالل
کشــور باید بر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم،
تصریح کرد :امروز یکی از مسائل مهم برای استقالل کشور در همه
ساحتها ،اهتمام ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا ،سالم و تولیدگر
است و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم ،برخی امور به ما
تحمیل خواهد شد.
رئیس عدلیه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر کاهش
و زدودن آسیبهای اجتماعی بیان داشت :با قوی شدن اقتصاد و
تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح
آن ،بسیاری از آسیبهای اجتماعی مرتفع خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت فعاالن بخش
خصوصی از افراد خالق و متخصص در امور دانشبنیان اشاره کرد
و گفت :تولیدکننــدگان و صنعتگران و به طور کلی فعاالن بخش
خصوصی میتواننــد در میدان عمل دادن به افراد خالق و مبتکر،
پیشقدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند؛
قطعا تحقق تمام و کمال این مهم ،ثمرات بسیاری در وهله نخست
برای خود فعاالن بخش خصوصی دارد  .
حجتاالسالم والمســلمین محســنی اژهای در ادامه نشست با
تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن شــرکتهای دانشبنیان به
طرح چند ســؤال از آنها پرداخت و گفت :شما فعاالن اقتصادی و
تولیدکنندگان آیا تاکنون محاسبه کردهاید که زیرمجموعه خودتان
و مردمی که مصرفکننده محصوالت شــما هستند ،چه میزان از
فعالیت شما رضایت دارند؟ آیا محاســبه کردهاید که چه میزان از
نارضایتیها و ضعفها به نحوه مدیریت خود شما بازمیگردد؟ شما
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان برای رفع کاستیهای مدیریتی
خود چه اقداماتی را ترتیب دادهاید؟
از نگاه شــما فعاالن بخــش خصوصی و کارآفرینان ،مســائل و
مشکالت اولویتدار کدام اســت؟ این سؤال دومی بود که رئیس
دستگاه قضا از فعاالن اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید و
خطاب به آنها بر ضرورت اولویتبندی مسائل در راستای رفع آنها
تاکید کرد و گفت :من به دنبال این هستم تا در این قبیل جلسات،

صدور  2/5میلیون شناسه ملی برای
اشخاص حقوقی و صدور سند برای
رودخانهها و دریاچههای کشور

چند مشکل و مسئله اولویتدار را شناسایی کنم و در جهت رفع آنها
اقدامات مقتضی را انجام دهم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از فعاالن اقتصادی و تولیدی حاضر در
جلسه پرسید که چه میزان از ضعفها و ایرادات صنف خود مطلع
هســتید؟ رئیس عدلیه در همین راستا گفت :باور من این است که
اطالعات و اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف نسبت به مسائل
و مشکالت و ضعفهای صنف مربوط به خود ،در بسیاری اوقات،
بیشتر از دستگاههای نظارتی و اطالعاتی است  .
قاضیالقضات با اشاره به موضوع فوقالذکر به طرح سؤاالتی مهم
پرداخت و گفت :رؤســا و اعضای اصلی صنــوف چه میزان برای
پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد و تقلب و تبانی در صنف خود
تالش کردهاند؟ آیا به فردی که در صنف شما مسیر خطا و فساد را
پیش گرفته است ،در وهله نخست تذکر دادهاید؟ آیا برای مقابله با
این همصنف احیان ًا خطاکار و فاسد با بخشهای ذیربط حکومتی
همکاری و مســاعدت داشتهاید؟ آیا شما به عنوان فعاالن بخش
خصوصی حاضرید برای اصالح صنف خود هزینه کنید و در مقابل
فردی خطاکار و خواهان رشــوه در یک بخش حکومتی بایستید؟
شــما تولیدکنندگان چه میزان این آمادگــی را دارید برای دفاع از
اعتبار و حیثیت همصنف خود در محکمه حاضر شوید و یا به جبران
خسارت او بپردازید؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای ارائه
هر نوع کمک و مساعدت به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعاالن
شرکتهای دانشبنیان ،بیان داشت :شما رؤسا و اعضای هر صنف
میتوانید افراد امین و دارای حســن شهرت صنف خود را به ما در

دستگاه قضایی معرفی کنید تا آنها با همکاری و مساعدت همکاران
ما ،به بررسی و رفع مسائل اولویتدار صنف مربوطه بپردازند.
رئیس عدلیه با اشــاره به قدردانیهای صورت گرفته از «ســعید
عمرانــی» معاون قضایی دادســتان کل کشــور و دبیر ســتاد
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ،توســط فعاالن بخش خصوصی و
تولیدکننــدگان ،تصریح کرد :ما در دســتگاه قضایی این آمادگی
را داریم که افــرادی متخصص دیگری را هم برای پیگیریهای
امور قضایی و سایر مســائل مربوط به تولیدکنندگان در هر صنف
بکار بگیریم       .
رئیس دســتگاه قضا به تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی
توصیه کرد که مسائل درونی خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان
شــوراهای حل اختالف و یا تحت هر عنوان دیگری به صورت
درون صنفی حل و فصل کنید و چنانچه مســائل و پروندههایی از
صنف شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است میتوانید با معرفی
افراد متدین و امین و دارای حسنشهرت به قوه قضاییه ،در جهت
پیگیری تخصصی و دقیق پروندههای مزبور به ما کمک کنید.
تحقق شعار ســال و حمایت کامل و همهجانبه از تولیدکنندگان
و کارآفرینان و شــرکتهای دانشبنیان از اولویتهای  ۱۵گانه
قوه قضاییه در ســال  ۱۴۰۱اســت؛ بر همین مبنا رئیس دستگاه
قضا در نشســت امروز خطاب به تولیدکننــدگان و کارآفرینان و
فعاالن شــرکتهای دانشبنیان ،گفت :مسائلی که ما در دستگاه
قضایی نسبت به آنها قول پیگیری و مساعدت دادهایم را به صورت
رســانهای و غیررســانهای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این
موضوع استقبال میکنیم.

خدمات قضایی رایگان و آسان برای
محرومان با اجرای طرح خدمات جهادی

هوشمندسازی فرایندهای ثبتی با استفاده از
ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان

اطالعاتقوهقضاییهبابیاناینکهدراینطرحخدمات
قضایی به صورت رایگان ارائه می شــود،گفت:ارائه
خدمــات در این طرح جهادی بــه صورت مقطعی
نخواهد بود و به صورت متوالی ادامه می یابد و تمام
مناطق محروم کشور را در بر میگیرد .وی با تاکید بر
اینکهسهدفترخدماتالکترونیکقضاییدرهراستان
دارای مناطق محرومدر اینطرحجهادیاقدامبه ارایه
خدمات می کنند ،گفت :توجه به مناطق کمتر توسعه
یافته از اولویتهای مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضائیه است.با همین هدف این خدمات قضایی در
مناطقی که فاقد دفاتر هستند ارائه می شود .کاظمی
فرد با تاکید بر اینکه این طرح جهادی برای اولین بار در
کشور و در قالب دفاتر سیار اجرا می شود،گفت:با توجه
به اینکه افرادی که در مناطق محروم زندگی می کنند
ازسطحودرآمدمتوسطیبرخوردارنیستندومشکالت
زیادی دارند مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه
تمامی تالش خود را به کار گرفته است تا خدمات این
افراد را به صورت رایگان و ســاده ارائه دهد .کاظمی
فرد افزود :هر یک از افرادی که در روستاها و در نواحی
مرزی ساکن هستند و درخواست های قضایی دارند با
بهره گیری از این طرح جهادی می توانند درخواست
های خود را به صورت رایگان دریافت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در هفته
قوه قضاییه با هدف اســتفاده از ظرفیت شرکت
های دانش بنیان از پارک علم و فناوری دانشگاه
صنعتی شریف بازدید کرد.
حســن بابایی در بازدید از پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتی شــریف و بخش های ایستگاه
نوآوری ،کارخانه نوآوری بایوتکس و برج فناوری
طرشت از نزدیک در جریان ظرفیت شرکتهای
فناور محور و دانش بنیان قرار گرفت.
در ایــن بازدید کــه دهبیدی پــور رئیس پارک
علــم و فناوری ،رئیس ســازمان ثبت اســناد و
امالک کشــور را همراهی می کــرد ،پیرامون
نحوه تعریــف همکاریهــای دوجانبه و تأمین
نیازهــای فناورانه و ایجاد امکان بومیســازی
ل نظر
اقالم مورد نیاز این ســازمان بحث و تباد 
صورت گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در این
بازدید با اشــاره به هفته قوه قضاییه و برنامه ها و
اهداف دوران تحول و تعالی گفت :در راستای شعار
سال و نام گذاری آن با عنوان «تولید؛ دانشبنیان،
اشتغالآفرین» توسط مقام معظم رهبری  ،توجه و

استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان
در دســتور کار بخش های مختلف سازمان قرار
گرفته است.
بابایــی افــزود :در بحــث هوشمندســازی
و الکترونیکــی کــردن فرآیندهــای ثبتی می
بایســت از ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیان
استفاده کنیم.
بابایی گفت :ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور
در راستای وظایف و ماموریت هایی مختلفی که
دارد و با توجه به بازدیدی که از شرکتهای پارک
علم فناوری دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت
مصمم هست از ظرفیت این شــرکت ها بیشتر
استفاده کند ؛ موضوعی که میتواند به تسریع در
موضوع نقشه برداری و عکس های دقیق در حوزه
حدنگاری به ما کمک کند.
الزم به ذکر اســت رئیس ســازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ضمن شرکت در نشست هم اندیشی
با فعاالن حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان
از فعالیت کارخانه نوآوری بایوتکس و شــرکت
های مستقر در آن و برج فناوری طرشت بازدید و
در جریان فعالیت ها و نحوه اجرای پروژه های این
پارک قرار گرفت.

در چارچوب بازدیدهای دورهای مقامات قضایی از زندانها انجام شد

مالقات معاون دادستان تهران با محکومان پروندههای خاص و مهم در زندان اوین
سرپرست دادسرای ناحیه  ۲۸تهران ،در بازدید از زندان اوین ،با تعدادی
از متهمان و محکومان پروندههای خاص و مهم ،مالقات و از نزدیک
در جریان نحوه نگهداری و درخواستهای زندانیان قرار گرفت.
غالمحسین چمن سرا به اتفاق معاون دادستان و جانشین سرپرست
دادســرا در بازدید از بند ۲۴۱و انــدرزگاه شــماره  ۴ندامتگاه اوین،

ضمن اســتماع اظهارات متهمــان بازداشــتی و محکومان تحت
اجرای حکم ،تقاضاهای ارائه شــده را اخذ و دستورات قضایی الزم را
صادر کرد.
جانشین سرپرست دادسرای ناحیه  ۲۸در حاشیه این بازدید بیان کرد:
این بازدیدها در راستای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه کاهش
جمعیت کیفری و اجرای دستورات دادســتان تهران مبنی بر نظارت

مؤثر و مســتمر قضات بر زندانها و تسریع در اجرای احکام و پیگیری
پروندههای خاص و مهم انجام میگیرد.
معاون دادستان تهران تصریح کرد :این بازدیدها تسریع در روند اجرای
احکام این پروندهها ،رفع موانع و مشکالت اجرای حکم ،رسیدگی به
مشــکالت زندانیان و بهره مندی آنها از نهادهــای ارفاقی و حقوق
قانونی را در پی دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعالم کرد:

رفع تصرف ۱۲میلیون متر مربع اراضی ملی استان و اعاده  ۴۶هزار میلیارد ریال
به بیت المال
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۱۲
میلیون و  ۶۰۰هزار متر مربع از اراضــی ملی در بازه زمانی تیر ماه
سال گذشته تا اواخر خرداد امسال خبر داد.
مجتبی قهرمانی در مورد میزان رفع تصرفات قلع و قمع مستحدثات
غیرقانونی از تیر ماه سال گذشته تا اواخر خرداد امسال گفت :بیش
از  ۱۲میلیون و  ۶۰۰هزار متر مربــع از اراضی ملی و منابع طبیعی
این استان به ارزش بالغ بر  ۴۶هزار میلیارد ریال آزاد شده است.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در ادامه افــزود :تنها در منطقه
آزاد قشــم  ۴میلیون و  ۲۵۷هزار و  ۴۹۷متر مربع از اراضی خالصه
دولتــی به ارزش  ۱۴هزار و  ۵۰۶میلیــارد و  ۵۳۹میلیون ریال آزاد
سازی شده است.

حقوقی و قضـایی

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطرح کرد

طرح خدمات جهادی قوه قضاییه اجرا می شود

به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییــه ،ارائه خدمات
ارزان و رایگان به مردم یکی از تاکیدات موکد رئیس
دستگاه قضا است .در همین راستا حجت االسالم و
المسلمین محســنیاژهای سال گذشته دستور ویژه
ای را برای ارتقاء و ارزان شــدن خدمات الکترونیک
قضایی صادر کرد و دســتور داد «تا جایی که ممکن
اســت باید هزینههای مردم برای خدمات قضایی
کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه
شود» .در راستای تحقق این دستور رئیس دستگاه
قضارئیسمرکزآماروفناوریاطالعاتقوهقضاییهاز
اجرای طرح خدمات جهادیدر مناطق محروم و کمتر
توسعه یافته کشور خبر داد و گفت :این خدمات رایگان
و به صورت مستمر ارائه می شود .محمد کاظمی فرد،
افزود:یکیازاقداماتقوهقضاییهارائهخدماتقضایی
ارزان به منظور دسترسی آسان مردم به عدالت است.
در این میان توجه به مناطق محروم و نیازهای قضایی
آنان در اولویت قــرار دارد .رئیس مرکز آمار و فناوری
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رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

رئیس مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه قضاییه از
اجرای طرح خدمات جهادی در مناطق محروم و کمتر
توسعه یافته کشور خبر داد و گفت :این خدمات رایگان
و به صورت مستمر ارائه می شود.
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وی تصریح کرد :رفع تصرفات از اراضی ملی در حوزه منابع طبیعی
از تیرماه سال  ۱۴۰۰الی  ۲۴خرداد  ۳میلیون و  ۷۲۱هزار  ۴۰۱متر
مربع اســت که ارزش تقریبی آن در حدود  ۹۸میلیارد ریال است.
همچنین بیــش از  ۳میلیون متر مربع از ســواحل به ارزش بیش
از  ۱۲هــزار میلیارد ریــال در تاریخ مذکور مورد آزاد ســازی واقع
شدهاست.
قهرمانی گفت ۳۵۰ :هزار متر مربع از اراضی نیز با دســتور قضایی
و توســط یگان حفاظت بنیاد مسکن با ارزش تقریبی  ۵۵۰میلیارد
ریال از تیر ماه سال  ۱۴۰۰تا پایان خرداد ماه سال جاری رفع تصرف
شده است.
وی افزود :همچنیــن یک میلیون  ۱۵۷هــزار و  ۶۳۷متر مربع از
اراضی با همکاری اداره کل راه و شهرســازی استان هرمزگان با

ارزش تقریبــی  ۲۱هزار و  ۶۲۸میلیارد و  ۲۴۳میلیون آزاد ســازی
شده است.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در ادامه ،آزادسازی اراضی ملی
و رفع تصــرف از منابع طبیعی را از جملــه مهمترین اولویتهای
دادگستری استان هرمزگان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶
قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه عنوان کرد و خاطر نشان
کرد :هرگونه زیادهخواهی و دستاندازی به اراضی ملی و عرصههای
طبیعی ،واکنش قاطع دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه
خواهد داشت.
قهرمانی با هشدار به متصرفان غیرمجاز ،خاطر نشان کرد :هرگونه
زیادهخواهی و دســتاندازی به اراضی ملی و دولتی ،برخورد قاطع
دستگاه قضایی را به همراه خواهد داشت.

رئیس ســازمان ثبت اســناد و
امالک کشور ،گفت :بیش از ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار شناسه ملی
از ابتدای تشــکیل این سازمان
برای کل مجموعه اشــخاص
حقوقی صادر شده است.
به گــزارش مرکز رســانه قوه
قضاییــه ،حســن بابایــی در
خصوص اقدامات سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،اظهارکرد :یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و امالک ،دفاتر اسناد رسمی
و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر ازدواج
و طالق بازرسیهایی صورت گرفت.
وی افزود :یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور این است که
به همه دستگاهها مانند قوه قضاییه و وزارتخانهها شناسه ملی بدهد که در
سال گذشته  ۱۰۳هزار و  ۶۵۰شناسه ملی برای شرکتها و دستگاههای
دولتی صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور بیان کرد :بیش از  ۱۵۰هزار
شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این
کد شناسه ملی اشخاص میتوانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی
و بانکی انجام دهند.
بابایی در ادامه گفت :تا کنون نیز بیش از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار شناســه
ملی از ابتدای تشــکیل این سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برای کل
مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد :امســال صدور اسناد برای مناطق آزاد ،صدور سند
برای رودخانههای مهم و دریاچهها را در نظر داریم به طوری که ســند
زایندهرود ،ســند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده
است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشوراظهار کرد :در راستای کاهش
جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی
را مدنظر قرار دادهایم به همین منظور ســند بالفاصله بعد از اینکه صادر
میشود در ســامانههای مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن
ســند از بین میرود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به
صورت الکترونیکی برای متصدی رویت میشود.
وی در خصوص اقدامات این سازمان برای برخورد با شرکتهای صوری
متخلف ،گفت :شرکتهایی که به صورت عملی فعالیت ،حساب بانکی
و تولید ندارند و جلسات هیئت مدیره نیز برگزار نمیکنند به حالت تعلیق
درمیآیند و دیگر نمیتوانند فعالیتی داشته باشند.
بابایی بیان کرد :برای ایجاد ثبت هوشــمند با شرکتهای دانش بنیان
به زودی تفاهمنامهای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد خواهیم
کرد .همچنین شورای راهبردی شرکتهای دانش بنیان در سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور راهاندازی شــده که تا کنون سه جلسه آن برگزار
شده است.
وی در خصوص سفرهای اســتانی اظهارکرد :این سازمان در راستای
نظارت و ارتقای عملکرد تا کنون  ۲۰سفر استانی داشته که در این سفرها
از شهرستان های اســتان نیز بازدید صورت گرفته است ،همچنین در
جریان این سفرها با نمایندگان مجلس ،رؤسای ادارات ،ادارات واحدهای
سیاسی ،واحدهای قضایی ،جلساتی برگزار شد.

در بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از یک
شرکت دانش بنیان مطرح شد

فعاالن شرکتهای دانش بنیان
به معنای واقعی جهادگرند

حجت االســام و المسلمین
احمدرضا پورخاقان در چهارمین
روز از هفته قوه قضاییه ،به همراه
کریمی معاون توسعه مدیریت و
منابع سازمان قضایی نیروهای
مســلح و بیگ مــرادی معاون
نظارت و بازرســی ســازمان
قضایی نیروهای مسلح با حضور
در شــرکت دانش بنیان رایان
رشد افزار در استان البرز از این واحد تولیدی دانش بنیان بازدید کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ابتدای با حضور در نمایشگاه
محصوالت تولیدی شرکت رایان رشــد افزار ،از محصوالت تولیدی و
دستاوردهای این شرکت دانش بنیان بازدید کرد.
در ادامه حجت االســام و المســلمین پورخاقان از کارگاه طراحی این
شرکت بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت طراحان محصوالت
تولیدی شرکت دانش بنیان قرار گرفت.
رئیس ســازمان نیروهای مسلح از آزمایشــگاه کنترل کیفیت شرکت
رایان رشــد افزار و بخشهای مختلف آن،کارخانه تولید دستگاههای
ایکس ری ،کارگاه و بخش تولید تجهیــزات صوتی و تصویری خودرو
و کارگاه مکانیک تولید قطعات محصوالت ،شــرکت رایان رشــد افزار
بازدید کرد.
حجت االسالم و المســلمین احمدرضا پورخاقان در حاشیه این بازدید
با بیان اینکه براســاس تاکیدات رئیس قوه قضاییه یکی از برنامههای
مســئوالن قضایی این اســت تا از شــرکتهای دانش بنیــان بازدید
کنند ،اظهار کرد :شــرکتهای دانش بنیان با وجود وضعیت تحریمها
در مقابل تمام مشــکالت ایســتادند و مبارزان خــط اول جهاد و تولید
هستند.
وی افــزود :در بازدید از بخشهای مختلف این شــرکت دانش بنیان،
عملکرد متخصصان و جوانان نخبه این واحد مورد بررسی قرار گرفت و
در ادامه نیز مشکالتی توسط مدیران این شرکت مطرح شد که در راستای
رفع آنها پس از بررسیهای الزم ،اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مســلح تصریح کرد :دستور رئیس قوه
قضاییه به مسئوالن قضایی مبنی بر بازدید از شرکتهای دانش بنیان،
فرصت خوبی بود تا از نزدیک اقدامات و عملکرد انجام شده در این مراکز
و واحدها را جویا شویم.
وی افزود :فعاالن و نفرات مشغول در واحدها و شرکتهای دانش بنیان
به معنای واقعی جهادگر هستند.
حجت االسالم و المسلمین پورخاقان تصریح کرد :امروزه جوانان نخبه
کشور با هوش خود توانستند در عرصههای مختلف ،ابزارها و تجهیزاتی
را تولید کنند که حتی مشابه خارجی آن وجود ندارد.

