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رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضاییه:

سالی  ۳۰۰هزار دادگاه برخط
برای زندانیان تشکیل میشود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت :حدود  ۳۰۰هزار نفر در ســال که عدد بسیار
بزرگیمحسوبمیشود،درجلساتبرخطدادرسیشرکتمیکنندونیازبهحملونقلآنهانیست.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،در راستای تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر ایجاد قوه قضاییه
هوشمند و دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات قضایی در حال حاضر بخش قابل توجهی از این
خدمات به لطف فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و فناوری اطالعات ،با تالش مسئوالن
و متخصصان کشور به صورت برخط ارائه میشود.
با الکترونیکی شــدن خدمات قوه قضاییه ،مردم در هر زمان از شبانه روز و از هر نقطه کشور و دنیا
میتوانند بسیاری از امور خود را به سهولت و سرعت به انجام رسانند .این اقدامات که مبتنی بر سند
تحولقوهقضاییهو هوشمندسازیاینقوهصورتمیگیرد،اکنونطییکفرایند روبهرشد،مسیر
توسعه پیوسته و پایدار را طی میکنند.
در همین راستا برآن شدیم با محمد کاظمیفرد ،رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه به
گفت و گو بنشینیم .مشروح این گفت و گو در ذیل می آید.
بســیاری از مردم ،به ویژه طی سالهای اخیر شاهد خلق فناوریهای مختلف
بودهاند که تاثیر قابل توجهی هم در زندگی آنها داشته است .با این حال ،استفاده
از فناوری برای تسهیل و تسریع امور قضایی تا همین چند سال پیش قابل تصور
نبود .به کارگیری فناوری در قوه قضاییه چگونه بر زندگی مردم تاثیر گذاشته
است؟
فناوری ویژگیهایی دارد که در ذات آن نهفته است .به عبارتی ،بعد زمان و بعد مکان با فناوری حذف
میشودکهبهاینمعنیاستکهانجامبسیاریازکارهایاداریمستلزمحضوردریکزمانمشخص
ویکمکانجغرافیاییخاصنیست.درواقع،ابزارهایماکهمبتنیبرفناوریوارائهخدماتبهصورت
الکترونیکی است،اکنونازهرنقطهکشوردردسترساست.ایناتفاقبهمعنایعدمموضوعیتبعد
جغرافیایی است .همچنین در هر ساعت از شبانهروز میتوان از بخش مهمی از این خدمات بهرهمند
شد که این هم به معنای عدم موضوعیت بعد زمان است .ما موارد متعددی داشتهایم که اشخاص
ساعت ۲نیمه شب کد ثنا را گرفته اند ،ساعت ۴صبح درخواست گواهی عدم سوء پیشینه خود را ثبت
کردهاند و ساعت ۸صبح که قاضی در محل خدمتش حضور یافته ،این گواهی صادر شده است .این
همان چیزی است که دنیای فناوری برای مردم فراهم کرده است و تجربههایی خلق میکند که در
دنیایفیزیکیغیرممکناست.
دردورهکروناباهمهتلخیهاییکهشاهدبودیم،مردمشیرینیتسریعدرفرایند
الکترونیکی شدن خدمات قضایی را چشیدند .فناوری در قوه قضاییه طی این
مدتچگونهنقشآفرینی کرد؟
طی ۲سال شیوع ویروس کرونا دسترسی مردم به خدمات سادهتر شد .ثبت نام در سامانه ثنا در حالی
که باید به صورت حضوری انجام میشــد ،در دوره شیوع ویروس کرونا غیرحضوری و برخط شد.
اکنون شهروندان میتوانند برای انجام امور قضایی وارد درگاه خدمات ملی قوه قضاییه میشوند و
اگر بخواهند از خدمات الکترونیک استفاده کنند وارد پنجره واحد خدمات قوه شوند.
در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی دسترسی به چه خدماتی امکانپذیر
است؟
 ۲۰خدمت متنوع در این پنجره واحد ارائه میشود .مردم به صورت برخط در «ثنا» ثبت نام میکنند
و احراز هویت میشوند .پس از آن میتوانند از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده
کنند .به عنوان مثال ،امکان ثبت شکواییههای مرتبط با دیوان عدالت اداری و شکواییه سرقت در
این پنجره واحد فراهم شده است .عالوه براین ،امکان ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه به
صورتبرخطمهیاست.
ایندرحالیاستکهشهروندانبرایمراجعهبهمحاکمقضاییمیتوانندازخدماتنوبتدهیبرخط
هم استفاده کنند تا امکان مدیریت زمان برای آنها فراهم شود .همچنین در صورت تشکیل پرونده
قضایی ،اشخاص میتوانند به بخش «اطالعرسانی پرونده» مراجعه کنند و از وضعیت پرونده مطلع
شوند و در عین حال ،پروندههای قدیمی و جدید خود را مشاهده کنند .سامانه ابالغ الکترونیکی هم
یکی دیگر از این خدمات است که نقش اطالعرسانی در موضوعات مختلف را به عهده دارد .اگرچه
ممکناستیکخدمتحضوریبایکخدمتالکترونیکیپیوندخوردهباشد،اماآنبخشازخدمات

که به صورت الکترونیک ارائه میشود ،در هر ساعت از شبانهروز امکانپذیر است .این همان چیزی
است که ما با بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین انجام دادهایم.
فناوریهای نوین ،هم امکان دسترسی آسان را فراهم میکنند و هم ارزانسازی
و حتی رایگانسازی خدمات را به ارمغان میآورند .با توجه به مشکالت اقتصادی
مردم،فناوریبرایارائهخدماتقوهقضاییهچگونهچنینامکانیرامهیاکردهاست؟
اینهمانموضوعیاستکهمقاممعظمرهبریدرحکمانتصابرئیسقوهقضاییهدستوردادندکهاز
فناوریهاینوینبرایدسترسیآسانمردمبهخدماتوهمچنینرایگانسازیآنهابهرهگرفتهشود.
به همین خاطر ،ما با اقدامات تحولی که انجام دادیم ،از ۲جنبه بر ارزان شدن و رایگان شدن خدمات
تمرکز کردیم .موضوع اول این است که هزینه جابهجایی و حمل و نقل اشخاص حذف شده است.
گاهی یک روستایی باید هزینه گزافی پرداخت میکرد تا با وسایل نقلیه بین شهری خود را به مراجع
قضایی برساند .این موضوع یک هزینه پنهان بود که اکنون با الکترونیکی شدن خدمات از بین رفته
است .این هزینه آنچنان بدیهی به نظر میرسید که پیش از این دیده نمیشد و به طور غیرمستقیم،
هزینههای زیادی را بر مردم تحمیل می کرد .اما برخی از هزینههای مستقیم هم ،اکنون کاهش
یافته است و در حال کاهش برخی دیگر از آنها هستیم .به عنوان نمونه ،ما هزینه انجام فرایند ثبت
نام و احراز هویت «ثنا» به صورت برخط را ۳۵درصد ارزانتر از انجام آن در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی دریافت میکنیم .بنابراین ما به کمک فناوری در حال کاهش هزینههای مردم هستیم و
انشاءاهلل روزی به عنوان یک هدف ،این فرایند رایگان خواهد شد .برای رسیدن به این هدف هم نیاز
به زیرساختهایی داریم که به دنبال فراهمسازی آن هستیم.
اکنونشاهدتسریعدرامورافرادیهستیمکهبهکالنتریهامراجعهمیکنند.قوه
قضاییه چه نقشی در این اتفاق داشته است؟
اکنوناگرشخصیشکواییهایداشتهباشدوبهکالنترییامراکزانتظامیمراجعهکند،ازهمانمکان
کارهایشانجاممیشودودیگرنیازبهحضوردردفترخدماتالکترونیکقضاییودادسراندارد.یعنی
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ویژه هفته قوه قضاییه

کالنتریها شکواییه را مستقیما به سامانههای قوه ارسال میکنند .در کالنتری هم صرفا هزینهای
دریافت میشود که در قانون پیشبینی شده و اشخاص هزینه دیگری را متقبل نمیشوند .با این
حال ،در آینده ممکن اســت به نقطه ای برسیم که در حالی که اشخاص در کالنتری حضور دارند،
قاضی در زمان کوتاهی دستورات الزم را روی همان سامانه ارسال کند ۲ .سال از عمر این سامانه
که در نیروی انتظامی خدمت میدهد ،میگذرد و تراکنشهای بسیار باالیی داشته است .به عنوان
مثال ،ما یک میلیون شکواییه از همین طریق از نیروی انتظامی دریافت کردهایم .این خدمترسانی
همان چیزی است که طی یک فرایند تحولگرایانه خلق شده و در حال اجراست .درواقع هر آنچه
اشخاص بابت آن به کالنتری مراجعه میکنند و کالنتری باید شروع کننده آن فرایند باشد ،از سامانه
کالنتریهادریافتمیکنیم.
وقتیشماازعدمموضوعیتبعدمکانبهعنوانویژگیفناوریصحبتمیکنید،
عالوه بر اینکه این ویژگی هموطنان ســاکن در مناطق کمبرخوردار را شامل
میشود ،هموطنان خارج از کشور را هم امیدوار میکند .آیا واقعا هموطنان ساکن
در خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی دسترسی دارند؟
بله ،همینطور است .اکنون هموطنان خارج از کشور میتوانند برای ثبت نام ثنا از هر نقطه دنیا اقدام
کنند .پیش از این ،اگر یک هموطن در کشور کد ثنا گرفته بود ،میتوانست خدمات مربوط را دریافت
کند و اگر این کار را انجام نداده بود ،امکان ثبت نام ثنا از خارج از مرزهای کشور مهیا نبود .در حالی که
امروزهموطنانخارجازکشوردیگرباچنینمسئلهایروبهرونیستندوبهراحتیمیتوانندامورقضایی
خود را پیگیری کنند و به عنوان مثال ،از فرایند اطالعرسانی پرونده خود مطلع شوند .این اشخاص
حتی میتوانند به صورت برخط در جلسات دادرسی به صورت برخط حاضر شوند.
حاالکهبهدادرسیبرخطاشارهکردید،بفرماییداکنونارائهاینخدمتراچگونه
ارزیابی میکنید؟ واقعا پیش از این ،کمتر کسی تصور میکرد که بتواند بدون نیاز
به حضور در مراجع قضایی به پرونده اش رسیدگی شود.

دربعضیازمجتمعهایقضایی،زندانیانبهصورتکاملوصددرصدازخدماتدادرسیالکترونیک
بهرهمند میشوند و به ندرت جلسات دادرسی به صورت حضوری برگزار میشود .بنابراین ما شاهد
یک تحول در قوه قضاییه هســتیم .اکنون این اقدام تحولی در حال اجراست و آنچه از آن صحبت
میکنیم «قوه قضاییه موجود» است .به عبارت دیگر ،آن قوه قضایی که میخواهیم داشته باشیم
بسیار متفاوتتروپیشروترخواهد بود .اکنون ۷۵درصد زندانیان ،یعنیحدود ۳۰۰هزار نفردر سال که
عدد بسیار بزرگی محسوب میشود ،در جلسات برخط دادرسی شرکت میکنند و نیاز به حمل و نقل
آنها نیست .این واقعیتی است که امروز آن را به عنوان یک تحول مشاهده میکنیم.
روزگاریموضوعارتباطمردمباعدلیهوقوهقضاییهجزوآرزوهامحسوبمیشد.
حتی مردم اگر از یکی از کارکنان قوه گالیه یا شکایتی داشتند ،نمی دانستند چه
کنند .فناوری چگونه مسئله ارتباط مردم با قوه را حل کرده؟
یکی از مواردی که مقام معظم رهبری به عهده قوه قضاییه گذاشتهاند بحث ارتباط با مردم است.
ما اکنون ســامانهای داریم که رضایت مراجعان قوه را به صورت برخط میســنجد .به طوری که
وقتی اشخاص به بخشهای مختلف قوه مراجعه میکنند و کارشان به اتمام می رسد یک پیامک
نظرسنجی دریافت میکنند که میزان رضایت خود را از عملکرد اشخاص و مجموعههای تحت امر
قوه قضاییه اعالم میکنند .در سامانه ارتباطات مردمی عدلیه یا همان «سامع» که درگاه ارتباطی
مردم با قوه است ،اگر کسی اعتراضی دارد یا درخواست مالقات حضوری دارد میتواند به آن مراجعه
کند که باز هم محور آن فناوری است.
سال ۱۴۰۱مزینبهعنوان«تولید؛دانشبنیان،اشتغال»شدهاست.قوهقضاییه
برای استفاده از ظرفیت دانشبنیانها چه کرده یا خواهد کرد؟
امسال سال دانشبنیانهاســت .ما ارتباط خود را از سال گذشته با دانشبنیانها شروع کردهایم.
اکنون فرایند احراز هویت برخط با پشتیبانی و تالش ۸شرکت دانشبنیان در حال اجراست .دادرسی
الکترونیک را هم ۳شرکت دانشبنیان راهاندازی کرده و پشتیبانی میکنند .همچنین امسال هم با
حدود ۸شرکت دانشبنیان در حال مذاکره هستیم تا خدمات آنها را وارد قوه کنیم .به عنوان نمونه ،در
حوزه «تبدیل گفتار به متن» در تالش هستیم که وقتی قاضی در حال قرائت رای ،صورت مجلس یا
دادنامهاست،بالفاصلهبهمتنتبدیلشود.اینکاررابا ۲شرکتدانشبنیانشروعکردهایموکارهای
دیگری هم در دستور داریم که با همکاری دانشبنیانها آنها را پیش میبریم .بنابراین دستوری را
که مقام معظم رهبری صادر کردهاند ،از سال گذشته با فراهم کردن زیرساختها شروع کردهایم تا
یک کار پایدار و ماندگار داشته باشیم.
درسالگذشتههمکهباعنوان«تولید؛پشتیبانیهاومانعزدایی»نامگذاریشدهبود،یکیازکارهای
بزرگ ما همان گواهی عدم سوء پیشینه بود که پیش از این ،بسیار زمانبر بود ،اما اکنون در ۲روز کاری
به صورت برخط در دسترس قرار میگیرد .تاکنون ۲میلیون گواهی عدم سوء پیشینه صادر کردهایم
که  ۳۰درصد آنها از خانهها ثبت درخواست شده است .یعنی  ۶۰۰هزا نفر برای این کار از خانه خارج
نشده اند .البته بقیه هم میتوانستند از خانه یا محل کار خود اقدام کنند ،اما انتخاب کردند که به دفاتر
خدماتالکترونیکقضاییمراجعهکنندوطی ۲روزکاریابالغیهگواهیبرایشانارسالشدهاست.
همچنین در سال ۱۴۰۰کار دیگری که انجام شد ،موضوع سجل محکومیتهای مالی بود که مردم
میتوانند از همدیگر استعالم بگیرند تا متوجه شوند که طرف معامله آنها محکومیت مالی دارد یا نه
و اگر محکومیت مالی دارد آیا اجرا شده یا نشده .بر این اساس مردم میتوانند تصمیم بگیرند با طرف
مقابلمعاملهکنندیاازمعاملهمنصرفشوند.
اگر نکته ای باقی مانده ،بفرمایید.
استفاده از فناوری در قوه قضاییه یک راهبرد محسوب میشود و هرچقدر برای آن تالش و کار کنیم
زودتر به نتیجه میرســیم ،چراکه این موضوع یک واقعیت است و دستیابی به آن امکانپذیر .ما از
یک تصویر خیالی صحبت نمیکنیم و اقداماتی که گفته شد ،در حال اجراست .با انسجامی که در
قوه قضاییه ایجاد شــده و با برنامهریزیهایی که صورت گرفته و در حال اجرای آنها هستیم ،یک
تحول بزرگ را در قوه شاهد هستیم ،به طوری که همه چیز در قوه قضاییه با فناوری مرتبط شده و
پیوند خورده است .با این حال ،برای اطالع مردم از این تحوالت فناورانه و نوآورانه در قوه قضاییه،
کار رسانهای قابل مالحظهای صورت نگرفته است .بنابراین انتظار می رود که رسانهها برای آشنایی
مردم با تحوالت انجام شده در قوه قضاییه بیش از گذشته همت کنند.

گزارش حمایت بمناسبت هفته قوه قضاییه

تحول در دستگاه قضایی از نگاه شخصیتها

دورهنوینعدلیهبعنواندورهتحولوتعالینامگرفته؛دورهایکهازنخستینروزهایآنبارقههایامیددر
دلهایمردمونخبگاننسبتبهحرکتقوهقضاییهدرمسیرنهادینهکردنعدالتاسالمیدرجامعهشکل
گرفت.نگاهشخصیتهایکشوریبهابعادمختلفتحولدردستگاهقضایی،بازتابدهندهواقعیتهایی
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:تشکیلگروههایصلحوسازش،
ضامنتحولقضایی
حجت االسالم والمسلمین محمود محمدی عراقی ،در گفتگو با روزنامه حمایت سیاست
قضازداییرااقدامیدرراستایچابکسازیدستگاهقضابرشمردوبیانکرد:یکیازبزرگترین
چالشها در قوه قضاییه ،تراکم پروندهها در دستگاه قضاست که سنگینی خاصی بردوش
قضات وارد کرده است و اثرات منفی به همراه دارد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تأکید کرد :تراکم پروندهها در مسیر تحول دستگاه قضا موانع زیادی ایجاد میکند ،رئیس قوه
قضاییه با سیاست قضازدایی ،دنبال پاکسازی موانع و چالش ها در مسیر تحول قضایی در قوه
قضاییه است .حجت االسالم والمسلمین محمدی عراقی با بیان نظام جمهوری اسالمی،
نظامی فرهنگی است ،اضافه کرد :صلح و سازش ،ارزشی تبلور یافته از بطن فرهنگ غنی
و اصیل ایرانی و اســامی ما است .وی تشکیل گروه های صلح و سازش در شوراهای حل
اختالف و درمجموع دستگاه قضا را عاملی مهم تسریع در تحقق سیاست قضازدایی برشمرد
و گفت :باید برای تحقق تحول قضایی در قوانین و آیین دادرســی تجید نظر و اصالحاتی
صورت بگیرد .حجت االسالم والمسلمین محمدی عراقی با بیان اینکه باید یک هم افزایی
و همفکری بین مجلس و قوه قضاییه در جهت تحول تحول قضایی در دستگاه قضا صورت
بگیرد ،تصریح کرد :دولت هم باید تعامالت خوبی با دستگاه قضا داشته باشد و رضایت مندی
مردم را افزایش دهیم .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :نمی توان در بحث اطاله
دادرسی از قضات ایراد گرفت ،زیرا قضات باید در چارچوب قانون و عدالت احکام را صادر کنند.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدیعراقیاظهارکرد:اقداماترئیسدستگاهقضادرجامعه
امیدآفرینواعتمادبهقوهقضاییهراافزایشمیدهد،زیراحجتاالسالموالمسلمینمحسنی
اژه ای تنها یک مدیر نیستند ،بلکه یک کارشناس قوی در حوزه قضایی محسوب میشود.

است که نخبگان جامعه نسبت به آن حســاس بوده و بر این عملکرد صحه میگذارند .در این گزارش
دیدگاههایحجتاالسالموالمسلمینمحمودمحمدیعراقی،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام؛
سارافالحی،عضوکمیسیونامنیتملیمجلسشورایاسالمی؛نادرقاضیپور،نمایندهادوارمجلسو

عضوکمیسیونامنیتملی:
تعامل قوه قضاییه با مجلس مضاعف شده
سارا فالحی در گفت و گو با روزنامه حمایت ،با اشاره به عملکرد رئیس
دستگاه قضا همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه بیان کرد :حجت االسالم والمسلمین
محسنیاژهایسیاستتحولقضاییراباشتاببیشتریدرقوهقضاییهدرپیشگرفته
است.عضوکمیسیونامنیت ملیوسیاستخارحیمجلسافزود:رئیسقوهقضاییهدر
ابعادمختلفعملکردخوبومثبتیراارائهکردهاست.فالحیتأکیدکرد:یکیازاقدامات
مهم رئیس قوه قضاییه خروج پرونده ها از بروکراسی اداری و افزایش سرعت رسیدگی
به پروندهها است .عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارحی مجلس با بیان اینکه
جدیترئیسقوهقضاییهدربرخوردبامفاسدنسبتبهگذشتهمضاعفشدهاستتصریح
کرد :یکی از این سیاست های مهم آزادسازی حریم رودخانهها و برخورد با متصرفین
اراضی ملی است .فالحی با اشاره به اینکه یکی از ابعاد برجسته مدیریت حجت االسالم
والمسلمینمحسنیاژهایدرقوهقضاییهتعاملوارتباطویژهبامجلسشورایاسالمی
اســت افزود :تعامالت مجلس با قوه قضاییه در قالب نشستها و جلساتی که رئیس
دستگاه قضا با نمایندگان مردم در خانه ملت دارد مضاعف و بیشتر از گذشته شده است.
نمایندهمردمایالمدرمجلسشورایاسالمیباتأکیدبراینکهیکهمافزاییخوبیبین
مجلسودولتدرجهتحلمشکالتبهویژهدرحوزهمسائلقضاییوجوددارد،گفت:
نمایندگان مجلس هم حامی سیاست ها و برنامه های رئیس قوه قضاییه خواهند بود.
وی اظهار کرد :سفرهای استانی نیز یکی از اقدامات مهم رئیس دستگاه قضا است و امید
را در جامعه زنده کرده است.

نماینده ادوار مجلس :تحول بنیادی دستگاه قضا در جهت رونق اقتصادی و بازگشت کارخانهها به چرخه تولید
نادر قاضی پور در گفتوگو با روزنامه حمایت ،با اشاره به اقدامات رئیس دستگاه قضا همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه ،بیان کرد :حجت االسالم
والمسلمینغالمحسینمحسنیاژهایمدیریازجنسدستگاهقضاست،زیرادردهههایاخیرمسئولیتهایمختلفیدرقوهقضاییهداشتهوبا
مسائل درون و بیرونی این قوه آشنایی و شناخت کاملی دارد .نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :رئیسدستگاه قضا ،آرامشی نسبی
در قوه قضاییه ایجاد کرده است که جای قدردانی دارد .قاضی پور با اشاره به اینکه یکی از ابعاد برجسته مدیریت رئیس قوهقضاییه ،مبارزه با فساد
است ،اضافه کرد :رئیس دستگاه قضا شخص ًا به کارزار برخورد با احتکار و سایر ابعاد فساد ورود پیدا کرده که این اقدام بسیار مهم و ارزشمند است.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه بازدیدهای میدانی از گمرکات ،انبارهای سازمان اموال تملیکی ،جدیت رئیس قوه قضاییه را در مسیر مبارزه با
فساد نشان میدهد ،تصریح کرد :این اقدامات جلوهای از مدیریت انقالبی و جهادی حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای است .قاضی پور
با تأکید براینکه رئیس دستگاه قضا در راستای عمل به تأکیدات رهبر معظم انقالب در حمایت از تولید و تحقق شعار «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال
آفرین» گامبرداشته است،اضافهکرد :بسیاریازکارخانههاومراکزصنعتیوتولیدیتعطیلو نیمه فعالدرکشورباحمایتدستگاه قضا بهچرخه
تولید بازگشتند ،این اقدامات در راستای ایجاد تحول بنیادی در جهت رونق اقتصاد کشور است .وی با اشاره به اینکه رئیس دستگاه قضا ،خدمت
به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است ،تصریح کرد :سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه ،آینه خدمت به مردم است و از نزدیک با مشکالت
مردم به ویژه در حوزه مســائل قضایی آشنا و میتواند دستورات مهم و تاثیرگذاری را صادر کند .قاضی پور با بیان اینکه حجم پروندهها
در قوه قضاییه به یک معضل تبدیل شــده است ،افزود :متأسفانه تعداد قضات هم محدود است و باید در این رابطه اقدامات مهمی
صورت بگیرد .نماینده ادوار مجلس با تأکید بر اینکه مجتمعهای قضایی در تمامی شهرستانها در جهت تسریع به رسیدگی
پروندههای مردم باید فعال باشند و از طرفی هم احکام صادره باید سریع اجرا شوند گفت :این موضوعات جزو مطالبات
اصلی مردم از قوه قضاییه است.

محمدصادقجوادیحصار،سخنگویحزباعتمادملی؛غالمرضاشریعتی،عضوکمیسیونعمرانمجلس؛
شهبازحسنپوربیگلری،نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسراکهدرگفتگوباروزنامهحمایتبهارائه
نظراتخوددربارهعملکرددستگاهقضادردورهتحولوتعالیپرداختهاند،پیشرودارید.

عضوکمیسیونعمرانمجلس:
تخریب بناهای غیر مجاز توسط قوه
قضاییه حمایت از منافع ملی است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :تخریب بناهای غیر
مجازتوسطدستگاهقضادرراستایاحقاقحقوقعامهانجامشده
است .غالمرضا شریعتی اندراتی در گفت و گو با روزنامه حمایت ،به
مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه در رابطه با عملکرد رئیس دستگاه
قضا گفت :حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای تحوالت مهمی را
در قوه قضاییه ایجاد کرد .عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعامل
مجلس و قوه قضاییه افزود :تعامالت خانه ملت با دستگاه قضا ،مثبت بوده
و این تعامل به ارتباط خوب بین مجموعه قضایی و نمایندگان استانها هم
منجر شده است.
نمایندهمردمبهشهر،نکاوگلوگاهتأکیدکرد :تعامالتبینمسئوالنقضایی
استانها و نمایندگان خانه ملت به حل مشکالت مردم در استانها به ویژه در
موزه قضایی سرعت داده است .عضو کمیسیون عمران مجلس مجازات
جایگزین حبس و بازدید سرزده از زندانها را از اقدامات مثبت رئیس عدلیه
برشمرد و گفت :این اقدامات در جامعه امید آفرین است .شریعتی اندراتی
تخریب بناهای غیر مجاز را رویکرد رئیس قوه قضاییه در حمایت از منافع
ملی دانست و اضافه کرد :این اقدامات در راستای احقاق حقوق عامه انجام
شده است .عضو کمیسیون عمران مجلسدرپایان یادآور شد :اعتماد مردم
به قوه قضاییه ،سرمایه ارزشمندی برای رئیس دستگاه قضاست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :قوه قضاییه پناهگاه
مظلوماناست
نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسبااشارهبهتشکیلکمیتهمشترکبین
قوه قضاییه و کمیسیون اقتصادی گفت :اقدامات قوه قضاییه اعتماد مردم به
نظام را افزایش داده است .شهباز حسن پور بیگلری در رابطه با عملکرد رئیس
دستگاه قضا گفت :حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در قوه قضاییه
فراجناحیعملمیکندووابستهبهتشکلوگروهخاصینیست.ویازتشکیل
کمیتهمشترکبینقوهقضاییهوکمیسیوناقتصادیخانهملتخبردادوتصریح
کرد :مسائلمختلفدراینکمیتهموردبررسیقرارگرفتهوتصمیماتالزمدر
اجرایآنهااتخاذمیشود.نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلستأکیدکرد:
جلسات مختلف با حضور معاونین قوه قضاییه و رئیس کمیسیون اقتصادی
خانهملتتشکیلشدهومسائلمختلفموردبررسیوارزیابیقرارگرفتهاست
و در نهایت تصمیم الزم طبق قانون اتخاذ می شود .حسن پور گفت :اقدامات
رئیسدستگاهقضاباعثشدهاستتااعتمادمردمبهقوهقضاییهونظامبیشاز
گذشتهافزایشپیداکند.نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسبابیاناینکه
رئیس قوه قضاییه طبق قانون اساسی ثابتکرد کهدستگاه قضا مستقل است،
افزود :قوه قضاییهدر کنار این استقالل تعامل ویژهای بادولتو مجلس شورای
اسالمی دارد .نماینده مردم سیرجان و بردسیر با تأکید براینکه قوای سه گانه با
تعاملی که دارند میتوانند به طور جدی جلوی گلوگاه های فساد در حوزه های
مختلفرابگیرند،تصریحکرد:اقداماتخاصیدراینرابطهبایدصورتبگیرد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی :توجه رئیس قوه قضاییه به دیدگاههای کارشناسی
طیفهایمختلفسیاسی
محمد صادق جوادی حصار در گفت و گو با روزنامه حمایت ،در رابطه با عملکرد رئیس دستگاه
قضا گفت :اخذ نظرات کارشناسان با هر نگرش سیاسی یکی از نکات مثبت و قابل توجه عملکرد
رئیس قوه قضاییه اســت .سخنگوی حزب اعتماد ملی افزود :تا آنجایی که بنده اطالع دارم این
نظرات منشاء اثر و مورد توجه حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای قرار گرفته است.
جـوادی حصار تأکید کرد :قوه قضاییه از جایگاه خاصی در قانون اساسی برخوردار است و پشت
و پناه مردم بوده و مردم انتظارات بر حقی از دستگاه قضا دارند و رئیس قوه قضاییه در این راستا
تالش های خوبی انجام داده است .سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه قوه قضاییه
سیاست مهم مجازات جایگزین حبس را در دستور کار خود قرار داده است ،حبس زدایی را
در مدار کاهش آسیب های اجتماعی اقدامی مثبت از سوی رئیس دستگاه قضا دانست
و اضافه کرد :رئیس قوه قضاییه در راستای حمایت از حقوق زندانیان اقدامات خوبی
انجام داده است .سخنگوی حزب اعتماد ملی در پایان گفت :اقدامات رئیس قوه
قضاییه به ویژه در بحث آزادســازی حریم رودخانه ها و تخریب بناهای
غیرمجاز اقدامی مثبت و الگویی مهم برای سایر دستگاههاست.

