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مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی در پی گزارش تخلف در واردات نهادههای دامی
توسط سازمان بازرسی و دستور پیگیری از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه برکنار شد.
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خبرگزاری میزان – در پی گزارش سازمان بازرسی و دستور پیگیری از سوی روسای قوه قضاییه
و قوه مجریه مبنی بر بررسی تخلف در واردات نهادههای دامی ،مدیر عامل سازمان مرکزی
تعاونی روستایی برکنار شد وطی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی محمدعلی نیکبخت
به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.
چند روز قبل بود که حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه سلسله نشست های
تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصالح بســترهای فساد زا اختصاص داشت با
اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمینه
واردات نهادههای دامی گفته بود آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده ،تعداد قابل توجهی
از افراد با اســتناد 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 دست مردم نرسید.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای رییس قوه قضاییه با اشاره به نامهنگاری برخی
مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربــوط به واردات این
محموله اعالم کرد طی نامهای از بانک مرکزی خواســته 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.
همچنین 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 .در ادامه رئیس قوه قضاییه از ســازمان بازرسی درخواست کرد که موضوع
تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهادههای دامی را با فوریت و جدیت پیگیری کند.
رئیس جمهور نیز دو روز قبل به معاون اول و وزیر اطالعات ماموریت داد به سرعت موضوع
را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری تهران مطرح کرد:

مالقات حضوری مسئوالن قضایی تهران
با ۵۶هزار نفر در واحدهای قضایی استان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

 3600پرونده کیفری و تخلفاتی در سال گذشته تشکیل دادیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد :در سازمان بازرسی کل کشور
سعی کرده ایم بازرسیها را به سمت و سوی انسداد گلوگاه های فساد در
نظر بگیریم در همین راستا حدود ۲هزار مسئله را در سطح کشور بررسی
کردهایم که پس از ارزیابی این مسائل به حدود ۲۰۰مسئله مهم و پرچالش
رسیده ایم که در دستور کار قرار گرفتند.

خداییان روز یکشنبه ۵ ،تیرماه در جریان نشست خبری با خبرنگاران که
بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد ،ضمن گرامیداشت هفته قوهقضاییه
اظهار کرد :دستگاه قضایی وظیفه اجرای قسط و عدل را بر عهده دارد که از
جمله وظایف و رسالت انبیاء است.
خداییان بیان کرد :در دوره تحول و تعالی در سازمان بازرسی سعی کرده ایم
که بازرسیها و نظارت را به جای محیط محور و موضوعی به سمت مسئله
محور سوق دهیم و برنامه ها را بر این اساس برنامه ریزی کنیم چرا که در
کشورمسائلیمهمیوجودداردکهبایدبهآنهاپرداختهشودوتازمانیکهمنشأ
فساد خشکانده نشود صرف برخورد با مفسد کفایت نمی کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد :در سازمان بازرسی کل کشور
بازرسیها به سمت و سوی انسداد گلوگاه های فساد پیش میرود در همین
راســتا حدود  ۲هزار مسئله را در سطح کشــور بررسی کردهایم که پس از
ارزیابی این مسائل به حدود  ۲۰۰مسئله مهم و پرچالش رسیده ایم که در
دستور کار قرار گرفتند.
خداییان گفت :حدود  ۹۷گلوگاه فساد شناسایی شده و مراتب را به مراجع
ذی صالح اعالم میکنیم تا با کمک دولت به سازمان بازرسی قوه قضاییه
بتوانیم گلوگاه های فساد را مسدود کنیم تا نیازی به برخورد بر مفسد نباشد.
وی در ادامه گفت :اقداماتی در راستا مسدود کردن گلوگاه های فساد انجام
دادهایم که شامل آسیب شناسی و هشــدار به مراجع ذیصالح ،مدیران و
مسئوالنوارائهپیشنهاداتالزمجهترفعآسیبهااست،همچنینتعیین
زمان برای اجرای این پیشــنهادات داده شده که اگر عمل نشود به موجب
قانون جرم محسوب میشود و اگر سوء جریانی وجود داشته باشد و کسانی
مرتکب جرم شوند ،پرونده آنها به مراجع قانونی ارجاع میشود.
خداییان بیان کرد :در سال گذشته حدود ۵هزار پرونده بازرسی داشته ایم اما
تمامی این پروندهها منتهی به تعقیب کیفری و انتظامی نشده اند بلکه برای
برخی از این پروندهها با شناسایی افرادی که مرتکب تخلف و جرم شده اند
پروندهها کیفری تشکیل شده است .نزدیک به یک هزار پرونده کیفری
و بیش از  ۲هزارو  ۶۰۰پرونده تخلفاتی در این راســتا تشکیل شده است.
همچنین چندین هزار هشدار به مراجع ذی صالح داده شده است که نسبت
به اصالح آسیب ها و اجرای پیشنهادات سازمان اقدام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد :امیدواریم در برنامه ای که با هدف
پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستور کار قرار داده ایم و بتوانیم با کمک
دولت و مسئولین مربوط به جایی برسیم که نیاز به برخورد با فردی نباشد
بلکه با اقدامات پیشگیرانه از این اقدامات جلوگیری شود.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره تذکر سازمان بازرسی کل کشور به وزارت
صمت ،گفت :وزارت صمت اعالم کرد که ســامانه یکپارچه برای فروش
خودرو راهاندازی شده است که چند میلیون نفر در این سامانه ثبتنام کردند
که پس از قرعه کشی و اعالم اسامی افراد به مراجعه کنندگان اعالم شد
که افراد به عنوان ذخیره هستند و برنده اصلی محسوب نمی شوند که این
موضوع باعث نارضایتی مردم شد .رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان
کرد :قبل از ثبت نام و قرعهکشی اعالم کرده بودیم که این سامانه کفایت
الزم را ندارد و تذکرات الزم هم داده شد و وزارت صمت نیز پاسخ داد.
وی افزود :امیدواریم قبــل از تصمیم گیری و اقدام تدابیر الزم اتخاذ و زیر
ساخت ها فراهم شود و بعد ثبت نام و قرعه کشی صورت گیرد تا با نارضایتی
مردم مواجه نشویم .خداییان اظهار کرد :وزارت صمت در جوابیه به سازمان
ی عملکرد خود را توجیه کرده بود اما با توجه به مشکلی که برای مردم
بازرس 
در این راستا پیش آمد ،سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ بهسوالی درباره سامانه سوت زنی
وگزارشگرانفساد،گفت:بهترین ناظراندرکشورمردمهستندوهمکاری
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کل کشور مستمر ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرســی کل کشور در پاسخ به سوالی درمورد آشفتگی در
بازار اجاره بهای مســکن ،اظهار کرد :متاسفانه شاهد افزایش اجارهبهای
مسکن هستیم در گذشته سامان ه ثبت معامالت امالک وجود داشت که در
اختیار وزارت صمت بود واقدامات و گزارشهایی براساس نظارت سازمان
تعزیرات صورت میگرفت.
ویافزود:اخیرابعدازمصوبهایکهسرانسهقوهدرزمینهتعییننرخافزایش
اجارهبهای مسکن داشتند و طبق آن میزان اجارهبها در تهران باید ۲۵درصد
افزایشیابد،درجلساتیکهدروزارتراهومسکنتشکیلشدتصمیمگیری
میشود تا سامانه به وزارت راه منتقل شود.
خداییان اظهارکرد :همچنین اقدامات نظارتی از طریق واحدهای نظارتی
اعم از بسیج اصناف ،ســامانه  ۱۳۷شهرداری و بازرسی وزارت راه صورت
میگیرد .البته سازمان بازرسی تاکنون به موضوع اجارهبهای مسکن ورود
نداشته اما وظیفه داریم به این موضوع ورود کنیم تا متوجه شویم کوتاهی از
دستگاهها صورت گرفته است یا خیر.

مردم در این قضیه به سایر دستگاه ها و سازمان بازرسی کمک میکند.
ویادامهداد:درسازمانبازرسیکلکشور،مرکزنظارتهمگانیورسیدگی
به شکایت مردمی وجود دارد و مردم از طریق  ۲سامانه با عنوان شکایت و
گزارش ،میتوانند تخلفات و شکایات را ثبت کنند.
خداییان گفت :از ابتدای ســال بیش از یکصد هــزار مورد تخلف و جرم و
شکایتوگزارشفسادازسویمردمبهسازمانبازرسیمنعکسشدهاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :هویت افرادی که گزارشگر فساد
هستند ،مخفی باقی میماند .رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به
سوالی درباره اینکه در سازمان بازرسی کل کشور در راستا دستور رئیس قوه
قضاییهمبنیبراجرایمصوباتشورایعالیانقالبفرهنگیچهاقداماتیرا
انجامدادهاست؟،اظهارکرد:درراستایدستورریاستقوهقضاییهبالفاصله
دبیرخانه ای را راه اندازی کردیم و کارگروهی با همکاری شــورای عالی
انقالب فرهنگی تشکیل شد .وی افزود :با توجه به اینکه مصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی در حکم قانون و برای دســتگاه ها الزم االجراست
و تاکنون مصوبات متعددی را در رابطه با فرهنگ ،عفاف و حجاب داشته
است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه با دقت نظری که
دارد دستور داد که مصوبات پیگیری شود که آیا دستگاههایی که موضوع
این دستورات هستند به تکیفشان عمل کرده اند.
خداییان بیان کرد :کار گروهی که راه اندازی شده نسبت به احصاء وظایف
دســتگاه ها اقدام کرده است و ابالغ به دستگاهها نیز صورت گرفته است،
بنابراین به عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات نظارت میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور گفت :در ابتدا از دستگاه ها درخواست
کردیم که عملکردشــان را در ارتباط با مصوبات شــورای عالی انقالب
فرهنگیبهسازماناعالمکنند.برخیازدستگاههاازجملهوزارتاطالعات،
سازمان اوقاف وامور خیریه ،سازمان بسیج ،نیروی انتظامی ،قوه قضاییه،
سازمان اداری و استخدامی ،سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید ،وزارت اقتصاد
و امور دارایی اقدامات خوبی را انجام داده اند که راســتی آزمایی نیز در این
خصوصصورتمیگیرد.خداییاناظهارکرد:متاسفانهبرخیازوزارتخانهها
تاکنون پاسخی در خصوص اینکه آیا در خصوص مصوبات شورای عالی
انقالب فرهنگی اقدامی انجام داده اند یا خیر ،اعالم نکرده اند این در حالی
است که بسیاری از این دستگاه ها ،دستگاه فرهنگی هستند و وظیفه آنها
اجرایی کردن این تکالیف و مصوبات است و در این زمینه پیگیر هستیم اگر
دستگاهی به وظایفش عمل نکند به مراجع ذی صالح منعکس میشود.
کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروســازان با
ورود سازمان بازرسی
خداییان در پاسخ به ســوالی درباره کاهش خودروهای ناقص و افزایش

تحویل خودرو بیان کرد :زمانی که به بحث خودروسازان ورود کردیم حدود
یکصد و  ۷۰هزار خودروی ناقص در انبار ها انباشــته شده بود که با ورود
سازمان بازرسی کل کشور به حدود ۴۵هزار خودرو ناقص رسیده است.
وی افزود :خودروسازان بیان میکردند که علت وجود خودروهای ناقص
در پارکینگ ها عدم تامین تراشه الکترونیکی است در حالی که برای تامین
قطعات راه هایی وجود داشت که با پیگیری های سازمان بازرسی و دولت
تعداد خودروهای ناقص به  ۴۵هزار خودرو رسیده است و اوایل اردیبهشت
اعالم کردند که شاید به ۱۰الی ۱۵هزار خودرو کاهش پیدا کند.
وی افزود :با توجه به اینکه نواقص خودرو ها کاهش پیدا کرده است ،تعداد
خودرویی که در اختیار مردم قرار گرفت هم افزایش یافته است .پس از آن
هم مدیران جدید این دو خودروسازی روی کار آمدند و موضوع با آنها هم
مطرح شد .رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره انتشار
اسامی ساختمانهای ناایمن در کشور و برنامه سازمان بازرسی کل کشور
برایپیشگیریازساختساختمانهایناایمن،گفت:وظیفهدستگاههایی
که بر ایمنسازی ساختمانها نظارت دارند ،این است که رصد کنند تذکر
دهند و نسبت به رفع مشکالت ساختمان ها پیگیر باشند.
وی ادامه داد :ســازمان بازرســی مکاتباتی در زمینه ایمن سازی بناهای
ناایمن داشته است و آمار ساختمانها را گرفته و دستهبندی کرده ایم و به
دستگاههای دولتی و شــهرداریها اعالم کرده ایم و مرجعی که سازمان
بازرسی اسامی ساختمان ها را استعالم کرده ،آتشنشانی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده مدیران ســابق بورس و اینکه در این رابطه چند نفر بازداشت شده
اند و حکم آنها صادر شده است ،اظهارکرد :هنوز کسی بازداشت نشده و با
ورود سازمان بازرسی اقدامات خوبی با کمک دستگاههای متولی صورت
گرفتهاست.
وی افزود :همگی شاهد هســتید پس از اینکه شاخص بورس به سرعت
افزایش پیدا کرد با سقوط آزاد نیز مواجه شد ،ناشی از تخلفاتی بود که در این
عرصه صورت گرفت که پس از ورود همکاران و آسیب شناسی که روی
وضعیت بورس صورت گرفت و وضعیت بورس رو به بهبودی رفت.
خداییان بیان کرد :ضمن چند گزارش هشداری در رابطه با آسیبهای بازار
سرمایه به معاون اول رئیسجمهور وقت داشتیم ،در رابطه با عملکرد بازار
بورس و اوراق بهادار یک پرونده کیفری برای هیئت مدیره وقت در دستگاه
قضایی تشکیل شــد .در رابطه با بورس و اوراق بهادار تهران که رمز ارز در
آن راهاندازی شده بود پرونده کیفری برای مسئولین مربوطه تشکیل شد.
همچنینبرایبسیاریازمدیرانشرکتهایحقوقیوفعالدربازارسرمایه
پروندهتخلفاتیتشکیلشدکهحدود ۱۲۰مدیربامجازاتانتظامی،جریمهو
سلب صالحیت مواجه شدند .البته در حوزه بورس اقدامات سازمان بازرسی

ورود سازمان بازرسی به موضوع اعزام تیم ملی فوتبال
به جام جهانی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان
بازرسیبراعزامکاروانتیمملیوبازیهایجامجهانینظارتدارید،اظهار
کرد :همکاران از جهت اینکه اتالف احتمالی منابع مالی را نداشته باشیم بر
نحو اعزام نظارت دارند تا تخلفی صورت نگیرد.
خداییانگفت:دربارهواگذاریبلیطهاییکهازسویفیفادراختیارفدراسیون
ایران قرار گرفته نیز نظارت داریم تا واگذاری به طول صحیح انجام شود.
ویافزود:درمکاتبهای کهبافدراسیونفوتبالداشتیماعالمشدهکهتالش
شود از البسه و چمدانهای تولید داخل استفاده شود ،همچنین در مورد اعزام
افرادبهخارجازتیمملیهمقطع ًانظارتمیکنیموباتوجهبهاینکهنظارتها
آغاز شده ،چنانچه تخلفی باشد اطالع رسانی خواهیم کرد.
ارسال گزارش حادثه متروپل به رئیس قوه قضاییه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاســخ به سوالی درباره نتیجه ورود
سازمان بازرسی به حادثه متروپل ،گفت :بالفاصله پس از حادثه متروپل،
بازرسکلاستانخوزستانراماموربررسیکردیمکهبرعملکردآواربرداری
نظارتداشتند.خداییانگفت:همکارانمابالفاصلهنسبتبهتشکیلپرونده
اقدام کردند و دادستان نیز هیئتی را اعزام کرد که اطالعات را در اختیار آنها
قرار دادیم و تخلفاتی را چه در رابطه با مسئوالن شهرداری در سنوات قبل و
چهسایردستگاههااحرازشدوگزارشارائهشدهبهرئیسقوهقضاییهتلفیقی
از اقدات سازمان بازرسی و دادستانی کل بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه اقدامات
سازمانبازرسیدررابطهباتخلفاتبرخیازشرکتهایدانشبنیانباتوجه
به شعار ســال ،گفت :بعد از اینکه سال جاری نامگذاری شد در اوایل سال
دستورالعملی در راستای اجرای شعار سال صادر کردیم و تکلیف سازمان
بازرسی کل کشــور و بازرسی استانها در راستای حمایت از شرکت های
دانش بنیان مشخص شد .وی افزود :کارگروه ملی در سطح سازمان و در
تمامی استان ها تشکیل شد که به صورت منظم پیگیری اجرای شعار سال
را در دستور کار دارند و تاکنون کارگروه ملی در سازمان بازرسی  ١٣جلسه
برگزار کرده اند که ۵۴مصوبه داشته است.
خداییان اظهارکرد :کارگروه های اســتانی  ۵۵جلسه در خصوص اجرای
سوال سال تشکیل دادهاند و  ۶٣بازدید میدانی توسط همکاران در سازمان
های استان به عمل آمده که در پایان هر بازدید جلسه ای با مسئولین داریم تا
مشکالتمطرحوتوسطسازمانبازرسیکلکشورپیگیریشود.وی گفت:
به صورت مستمر بر اجرای شعار سال و کمک به شرکتهای دانشبنیان
نظارت داریم در مورد حق بیمه نیز همکاری خوبی با ســازمان تامین
اجتماعی داریــم .همچنین گمرکات نیز در ترخیص کاال کمک خوبی
دارد و در راستای رونق تولید و شعار سال فعالیت الزم را انجام داده ایم.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکرد ها و اقدامات صورت
گرفته در دوران تحول و تعالــی در قوه قضاییه گفت :ریلگذاری که در قوه
قضاییه بر اساس تفکرات و ابتکارات ریاست دستگاه قضایی صورت گرفته،
برای عدلیه بسیار نویدبخش و امیدوارکننده است.
نشستشورایقضاییاستانتهرانباحضورمجمعنمایندگاناستانتهران
بهمنظور تبیین مسائل و مشکالت حوزه قضایی استان تهران در محل سالن
والیت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن تبریک هفته قوه
قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر هدف از برگزاری این
نشست با حضور مجمع نمایندگان استان تهران را همفکری و همافزایی در
خصوص مباحث قضایی اســتان تهران و ارتقاء تعامل فیمابین مجلس و
شورای اسالمی و دادگستری کل استان تهران عنوان کرد.
علی القاصی ،با اشــاره به نقش ویژه و قابل توجه آیتاهلل شهید بهشتی در
تدوین قانون اساسی ،تعریف ساختار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
و پایهگذاری دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گفت:
آیتاهلل شهید بهشتی به تعبیر امام(ره) از شخصیتهای بزرگواری بودند که
خار چشم دشمنان بود و به تنهایی یک ملت بود و در آن شرایط و مقطع نقش
بیبدیلی را در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایفا نمود.
وی در ادامــه هفته قوه قضاییه را فرصتی برای تبیین عملکردها و اقدامات
عدلیه در جهت خدمترسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت :دوره جدید
قوه قضاییه که به نام دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی نامگذاری شده،
دورهای متفاوت و متمایز از ادوار گذشته قوه قضاییه است و یکی از وجوه تمایز
این دوره ،وجود حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در راس دستگاه
قضایی است که برآمده از متن دســتگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری
اسالمیایرانهستندوبیشازچهاردههدرتشکیالتقضاییدرمسئولیتها
و مدیریتهای مختلف تاثیرگذار و نقشآفرین بودند.
القاصی در ادامه مهمترین شاخصهها و ویژگیهای مدیریتی ریاست دستگاه
قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مقوله «قانونمندی» و «التزام
به قانونگرایی» را دو نقطه قوت عدلیه در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و
گفت :یکی از دغدغههای قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» جامه عمل
پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص دستگاه
قضایی عنوان کرد .القاصی اظهار کرد :توجه به حقوق انسانها و برنتابیدن
ظلم از شاخصههای اصلی دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» است که
بهخوبی در رفتار ریاست معزز دستگاه قضایی مشهود است.
وی در ادامه با تاکید بر دغدغهمند بودن ریاســت قوه قضاییه در خصوص
موضوعاتمختلفدستگاهقضاییگفت:ریاستمعززقوهقضاییهحساسیت
ویژهای در پیگیری جزئیات امور در دســتگاه قضایــی دارند؛ بهنحوی که
موضوعات و مسائل مختلف را شخصا مورد پیگیری و رصد قرار میدهند.
«تاکید بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط» و «پرهیز از رفتارهای هیجانی و
شتابزده» دو مورد دیگر از شاخصههای دستگاه قضایی در دوره «تحول و
تعالی»استکهرئیسکلدادگستریاستانتهرانمورداشارهقراردادوگفت:
ریلگذاری که در قوه قضاییه بر اساس تفکرات و ابتکارات ریاست دستگاه
قضایی صورت گرفته ،برای عدلیه بسیار نویدبخش و امیدوارکننده است.
القاصی «برخورد با فساد و مفســدین در چارچوب قوانین و مقررات بهدور
از جنجالهای رســانهای» را یکی دیگر از شاخصههای دستگاه قضایی در
دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و اظهار کرد :امروز در قوه قضاییه بیش از هر
دوره دیگری با مفسدان و جرایمی که در نتیجه دستاندازی به بیتالمال و
سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی محقق میشود ،برخورد صورت میگیرد
و امید است که دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی در تراز نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود «کوتاه
شدن فرایند رسیدگیهای قضایی» را دغدغه اصلی مجموعه قضایی استان
تهران عنوان کرد و گفت :تمامی تالش همکاران بر آن اســت که مســیر
تظلمخواهی برای مراجعان به کمترین شکل ممکن کاهش پیدا کند و مردم
برای تظلمخواهی با کمترین مشکل و مانع مواجه باشند.
وی مقوله «حقوق عامه» را یکی از محورهای مورد پیگیری و اهتمام ویژه
در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت :مقوله حقوق عامه ،حوزهای بسیار
وسیعوگسترده است؛چراکهدایرهشمولآنووظایفیکهدستگاههاونهادها
در قبال حقوق جامعه دارند ،گسترده است و امروز بهعنوان یکی از اولویتها در
دستگاه قضایی پیگیری و دنبال میشود و اقدامات قابل توجهی در این حوزه
صورتگرفتهاست.القاصیمبارزهبازمینخواریوتعرضبهحقوقبیتالمال
را از مصادیق حقوق عامه دانست و گفت :اقدامات برجستهای در مجموعه
قضاییاستانتهرانبهمنظوررفعتصرفازاراضیملیومنابعطبیعیصورت
گرفته که ســبب اعاده بخش قابل توجهی از اراضی ملی و منابع طبیعی به
بیتالمال شده اســت .رئیس کل دادگستری استان تهران «ستاد پیگیری
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «اداره تصفیه امور ورشکستگی» را
دو ابزار مهم و اثرگذار دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه
تولید دانســت و اظهار داشت :در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتیمسائلومشکالتشرکتهاوواحدهایتولیدیکهباموانعحقوقی
و قضایی مواجه هستند و یا در مسیر فعالیت آنها سنگاندازی صورتگرفته
مورد پیگیری قرار میگیرد و با استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به حل
مسائل و مشکالت این واحدهای تولیدی اقدام میشود.
وی در ادامه به بازدیدهای مستمر مسئوالن قضایی استان تهران از واحدهای
تولیدی و مســاعدتهای حقوقی و قضایی صورتگرفته در پی انجام این
بازدیدها اشــاره کرد و گفت :در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری
کل استان تهران ،از آن زمانی که حکم ورشکستگی صادر میشود ،تمامی
مداخالت سهامداران و بستانکاران قطع خواهد شد و آن شرکت و کارخانه
تماما در اختیار و تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار میگیرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جمع نمازگزاران مسجد جامع قلهک:

سالی  400هزار بیمار از دستاورد سازمان در فرآوری بافت بهره میبرند
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی گفت :فرآوری بافت از دستاوردها
و فعالیتهای سازمان اســت که ســاالنه حدود  ۴۰۰هزار بیماراز
محصوالت آن بهره میبرند.
عباس مسجدی با حضور در مســجد جامع قلهک تهران و در جمع
نمازگزاران این مسجد با گرامیداشــت هفته قوه قضاییه و شهدای
این هفته به ویژه شهید آیت اهلل بهشتی (ره) ،بیان کرد :علم پزشکی
قانونی در ایران بیش از صد ســاله ســابقه دارد و این ســازمان با
پیشرفتهای مستمر و توسعه خدمات هم اکنون محل گردش بیش
از یک سوم پروندههای قضایی است.
وی عمده ترین عرصه فعالیت پزشکی قانونی را حوزه معاینات بالینی
عنوان کرد و گفت :پزشــکی قانونی ساالنه حدود دو میلیون گواهی

صادر میکند کــه بخش قابل توجهی از آن مربوط به حوزه معاینات
بالینی و در رأس آن معاینه مصدومان نزاع و تصادفات است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشــور با اشاره به تنوع و گستردگی
خدمات ســازمان در معاینات بالینی ،ادامه داد :معاینات روانپزشکی
ماننــد ارزیابی از جهت محجوریت ،معاینــات خاص مردان و زنان،
معاینات تحمل کیفر و… نیز از دیگر علل مراجعه به بخش معاینات
پزشکی قانونی است که در مجموع حدود  ۹۰درصد خدمات سازمان
در حوزه معاینات بالینی به مراجعان ارائه می شود.
وی کمیســیونهای پزشــکی ،تشــریح و آزمایشــگاه را از دیگر
بخشهای ارائه خدمت در سازمان عنوان و تصریح کرد :حوزه امور
تشــریح ســازمان با وجود آنکه حدود پنج درصد خدمات سازمان را
شامل میشود اما از مهم ترین و تخصصی ترین بخشهای سازمان

است؛ حوزه کمیسیون نیز با بهره مندی از متخصصان و کارشناسان
متعهد و زبــده به پروندههای ارجاعی در موضوعات مختلف از جمله
قصور پزشکی رسیدگی میکند.
مســجدی با بیان اینکه حوزه آزمایشــگاه نیز از جملــه مهم ترین
بخشهای سازمان است ،گفت :در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای
فوق العادهای در حوزه آزمایشــگاه بودیم بــه نحوی که امروز و در
بســیاری از بحرانها و نیز در حل بسیاری از پروندهها ،نظرات حوزه
آزمایشگاه ســازمان پزشکی قانونی کشور ،فصل الخطاب محسوب
میشود.
وی همچنیــن بانک اطالعات هویت ژنتیک ایــران را که با اتکا به
نیروهای متخصص داخلی و نرم افزارهای بومی ایجاد شــده است
از افتخارات کشــور عنوان کرد و گفت :بومی ســازی تجهیزات و

مواد مصرفی موضوعی مهم و اولویت اساســی برای سازمان است
که متخصصان و نخبگان جوان کشــور در این مســیر وارد شده و
دســتاوردهای خوبی نیز داشتهاند و تالشــمان تبدیل تحریمها به
فرصت با حرکت در این مسیر است.
رئیس سازمان پزشــکی قانونی کشور با اشاره به سخنان رئیس قوه
قضاییه در آییــن رونمایی از کیت ژنتیک ســاخت مرکز تحقیقات
پزشــکی قانونی ،اعتماد به محققان و دانشــمندان داخلی را امری
به مراتب مهــم تر از تولید این محصوالت و صرفه جوییهای ارزی
ناشی از آن دانست.
مسجدی با اشــاره به فعالیت بانک سلول و بافت در مرکز تحقیقات
پزشــکی قانونی ،اظهار کرد :فــرآوری بافت از دیگر دســتاوردها
و فعالیتهای سازمان اســت که ســاالنه حدود  ۴۰۰هزار بیماراز

محصوالت آن بهره میبرند.
رئیس سازمان پزشــکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه تکریم ارباب
رجوع و برخورد مناسب با مراجعان اولویت سازمان است ،بیان کرد:
تکریم مردم ،اتقان آرا و نظرات کارشناسی و مبارزه جدی با فساد از
سیاســتهای جدی قوه قضاییه و مورد تاکید رئیس قوه است که در
پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار دارد.
وی گفتمان غالب در قوه قضاییه را خدمت رسانی و رسیدگی عادالنه
به درخواســتهای مردم عنــوان و ابراز امیــدواری کرد :با تالش
زحمتکشان قوه قضاییه و پیگیری و حمایت مسئوالن شاهد گسترش
بیش از پیش این گفتمان و تحقق دادرسی عادالنه به پروندهها باشیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان به سئواالت و مسائل
مطرح شده از سوی حاضران در جلسه پاسخ داد.

