خبر
با حضور حجتاالسالم والمسلمین مصدق و در حاشیه
اجالس ساالنه قوه قضاییه صورت گرفت

رونمایی از ۱۴عنوان کتاب پژوهشگاه
قوهقضاییه

در حاشیه همایش ساالنه قوه قضاییه که با حضور سران قوا و تعدادی از
مقامات و مسئوالن کشوری و لشکری در سالن اجالس سران تهران
برگزار شد ،معاون اول دستگاه قضا از  ۱۴عنوان کتاب پژوهشگاه قوه
قضاییه رونمایی کرد .به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،در حاشیه
همایش ســاالنه قوه قضاییه که امروز با حضور سران قوا و تعدادی از
مقامات و مسئوالن کشوری و لشکری در سالن اجالس سران تهران
برگزار شد ،حجتاالسالم والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا
از ۱۴عنوان کتاب پژوهشگاه قوه قضاییه رونمایی کرد.
«جرایم مرتبط با هویت»« ،مطالعه تطبیقی حل دوســتانه اختالفات
خانوادگی با تاکید بر میانجیگری»« ،آسیبشناسی نظام حقوقی حاکم
بر زندانیان در پرتو اســتانداردهای بینالمللــی»« ،نقش قوه قضاییه
جمهوری اســامی ایران در تضمین حقوق اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگی کودکان کار»« ،وظایف اختیارات و مسئولیتهای بازپرس»،
«اساسنامه ،کنوانسیونها ،پروتکلها و اصول سازمان کنفرانس حقوق
بینالمللیخصوصیالهه»«،پروندهشخصیتمتهمدرفرآیندرسیدگی
کیفری»«،مجموعهتنقیحشدهقوانینومقرراتایرانیانخارجازکشور»،
«گفتارهاییدراستقاللقضایی»«،تغییرنحوهدعواوخواسته»«،جایگاه
مبانیومصادیقحقوقعامهدرهندسهنظامحقوقیاسالم»«،مجموعه
تنقیحشدهاسنادبینالمللیدوجانبهمربوطبهقوهقضاییه»«،ابعادحقوقی
قضایی کرونا (مجموعه مقاالت)» و «شروط ضمن عقد نکاح مندرج در
اسناد رسمی ازدواج (در پرتو نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی)» ۱۴،عنوان
کتاب جدید پژوهشگاه قوه قضاییه بودند که در حاشیه اجالس ساالنه
دستگاه قضا از آنها رونمایی شد.

رئیس کل دادگستری همدان اعالم کرد:

پیشگیری از اجرای حدود 50هزار ماه
حکم حبس با استفاده از ظرفیتهای
صلح و سازش استان در پروندهها

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت :سال گذشته ۳هزار و ۵۳۳
پروندهبهاینسامانهالکترونیکیارجاعشدهاستتاازظرفیتوکالبرای
مصالحهدرپروندههابهرهبرد.محمدرضاعدالتخواه،ضمنگرامیداشت
هفته قوه قضاییه ،با بیان اینکه توسعه روشهای توسعه حل اختالف از
ضروریات راهبردی در ایجاد ذات البین است ،اظهار کرد :در این رابطه
اقدامات موثری در استان صورت گرفته است از جمله ستاد تالیف قلوب
با هدف توسعه صلح و سازش تشکیل شده است که با استفاده از ظرفیت
این ستاد ۴۴پرونده قتل مصالحه شده است.
عدالتخواه با اشاره به اینکه ۱۰کارگروه جهت تسهیل رضایت اولیای دم
در پرونده های قتل در استان تشکیل شده است ،عنوان کرد :همچنین
کمیته های معین مصلحین و معتذرین تشکیل شده است تا اختالفات
مردم قبل از ورود به دادگســتری ها حل و فصل شود  .در همین راستا
از ظرفیت مصلحین مســاجد ،بیش از  ۴۰۰مساجد ۴ ،نفر از معتمدان
محالت بهره گرفته شده است .رئیس کل دادگستری استان همدان،
افزود :در راستای توسعه صلح و سازش طرح شمیم رضوی جهت رفع
اختالفات زوجین در بقاع متبرکه اجرا شده است .وی با اشاره به ایجاد
سامانه وکالی مصلح ،عنوان کرد :سال گذشته ۳هزار و  ۵۳۳پرونده به
اینسامانهالکترونیکیارجاعشدهاستتا ازظرفیتوکالبرای مصالحه
در پروندههابهرهبرد.عدالتخواهافزود:کمیتههایمعتذریندراستاننیز
با هدف تحقق عدالت ترمیمی برای شکات به جهت تشویق محکومان
برای عذرخواهی از شکات در دادسراها و دادگاه ها ،کالنتری و پاسگاه
ها ،زندان ها و بازداشتگاه ها ایجاد شد.
رئیس کل دادگستری همدان .عنوان کرد :با استفاده از ظرفیت کمیته
های معتذرین  ۱۷هزار و  ۹۴متهم در سال گذشته حاضر به عذرخواهی
از شکات شدند و  ۱۰هزار و  ۲۴۴نفر گذشت قطعی خود را اعالم کرده
اند .همچنین از ۴۸هزار و ۶۰۳ماه حکم حبس جلوگیری شده است.

رئیس دادگستری هرمزگان:

رئیس عدلیه درهمایش سراسری قوهقضاییه مطرح کرد

بسط عدالت ومقابله با فساد و تبعیض
تنها راه خنثی سازی تحریم

همایش سراســری قوه قضاییه صبح دوشنبه  ۶تیر ماه  ۱۴۰۱در
سالن اجالس سران برگزار شد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای  ،دوشنبه ششم تیر طی
سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه ،ضمن گرامیداشت هفته
قوه قضاییه و یاد و خاطره تمامی شهدا به ویژه شهدای دستگاه قضا
و شهید آیتاهلل بهشــتی ،همه شهدای دولت ،مجلس ،نیروهای
نظامی و انتظامی و سایر ارکان نظام ،با بیان اینکه خداوند متعال
به ملت و امت ما منت گذاشت و انقالبی عظیم و بیمانند را در این
عصر به پیروزی رساند ،اظها ر کرد :در شرایطی که جهان بین دو
قدرت مادی شرق و غرب تقسیم شده بود و کسی گمان نمیکرد
که یک نهضت دینی بتواند بدون وامگرفتن و بدون اتکاء به یکی
از قدرتهای شــرق و غرب پیروز شود ،انقالب اسالمی ایران به
پیروزی رسید.
رئیس عدلیه افزود :د ر مخیلــه برخیها خطور نمیکرد که چنین
انقالبی در عصر حاضر به پیروزی برسد اما خداوند متعال عنایت
کرد و به دســت یک بنده ساده خود و به دست یک امت دینباور،
انقالب عظیمی را علیرغم باور دشمنان و مستکبران به پیروزی
رساند.
رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه امام خمینــی(ره) همراه با امت
دینباور خود توانست در عصر حاضر یک معجزه بیافریند ،گفت:
بنیانگذا ر کبیر انقالب اســامی ثابت کرد هرگاه که مردم توجه
کنند ،قدرت الیزال الهی بر همه قدرتهای مادی و دنیوی پیروز
خواهد شد.
رئیس عدلیه با بیان اینکه مردم ایران اســامی ،یکپارچه ،همدل
وهمصدا با پیروی از امــام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همه
نقشهها و توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند ،افزود :امام و امت
با پیوند وثیقی که با هم پیدا کردند توانســتند یک الگوی جدید از
حکمرانی به نام مردمساالری دینی را ارائه دهند و پایهگذاری یک
عصر جدید را آغاز کنند.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای ادامه داد :با انقالب
عظیمی که در ایران به وقوع پیوســت و با تحولی که در اندیشه
بسیاری از مردم جهان ایجاد شد ،نه تنها کنگره کاخ ستمگران و
مستکبران فروریخت بلکه به دنیا ثابت شد که میتوان با اتکاء به
خدا ،بدون اتکاء به شــرق و غرب و با دست به ظاهر خالی اما پ ر از
معنویت ،د ر مقابل همه قدرت استکباری و فرعونی شرق وغرب
ایستاد و کاخ آنها را ویران کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات و اهداف دشمنان طی بیش از ۴۰
سال گذشته گفت :دشمنان ما طی این  ۴دهه نتوانستهاند الگوی
جدید مذهبی و دینی مردم را تحمل کنند و علیرغم فعالیتها و
اقداماتی که دارند ،شاهد هستند که نظام ما هر روز قویتر و پویاتر،
رو به جلو حرکت میکند.
قاضیالقضات با بیان اینکه جنگ نظامی داخلی و خارجی ،تحریم
اقتصادی و تبلیغات بنگاههای تبلغاتی دشمن نتوانسته انقالب و
امت ما را متوقف کند ،گفت :دشــمن امروز بــا اقدامات ترکیبی،
موذیانه و مزورانه خود به دنبال تغییر اراده و الگوی مردم است و به
زعم باطل خود ،دین و باور مردم را نشانه رفته است.
رئیس عدلیه افزود :دشــمن امروز آنچه را کــه با جنگ ،تحریم
اقتصادی و پمپاژ دروغ و نفاق به دست نیاورده ،میخواهد با تضعیف
ایمان ،تضعیف اخالق و ارزشهای اسالمی ،هدف گرفتن اراده
مردم و ایجاد و القاء یأس در جوانان و ناامید کردن آنها نســبت به
آینده ،به دست بیاورد.

رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان  ،عنوان کرد :دادسرای بندر
عباس در دوره  ۲ساله  ۲هزار و  ۶۲دســتور حقوق عامه در حوزه های
مختلف صادر کرده است.
قهرمانی ،نیز درهمایش سرایری قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای هفتم تیر ،عنوان کرد :دادگستری استان در موضوع نظارت و
پیگیری حقوق عامه پس از ســفر رئیس قوه قضاییه به این استان در
اسفندماه سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
وی،افزود:پسازسفررئیسدستگاهقضا ۶۳دستورازبازدیدهاوسخنان
رئیس عدلیه استخراج شد که  ۲۷دستور از این دستورات ماهیت حقوق
عامهدارند از جمله این موارد بنادر ،گمرکاتو اموال تملیکیدردستورکار
استان گرفت .قهرمانی با اشاره به اینکه  ۲۳دستور از دستورات دستگاه
قضا دادگستری استان را مکلف به آسیب شناسی و ارائه راهکار می کرد.
برهمیناساسدادگستریاستانتاکنون ۳۳مکاتبهوگزارشباسازمان
هایمرتبطصورتگرفتکهدرنتیجهآنتعیینتکلیفکاالهادربخش
های مختلف با رشد روبرو بود .وی افزود :همچنین پس از سفر رئیس
دستگاهقضامحموله ۴هزارتنیگچ،آمبوالنس،برنج،پارچهو… تعیین
تکلیفشد.همچنین ۹هزارو ۳۰۰اظهارنامهگمرکیتعیینتکلیفشده
و کاالها به صاحبان آن تحویل داده شد .رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان  ،عنوان کرد :دادسرای بندر عباس در دوره  ۲ساله  ۲هزار و ۶۲
دستور حقوق عامه در حوزه های مختلف صادر کرده است.

علی القاصی ،رئیس کل دادگســتری استان تهران
بهمنظور «احصاء مشــکالت حقوقی شرکتهای
تولیدی دانشبنیان» در پارک فناوری پردیس حضور
یافت و از چند شرکت دانشبنیان بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای حضور
در پارک فناوری پردیس در نشستی با حضور مدیران
این پارک به بررسی مهمترین چالشهای حقوقی
شــرکتهای دانشبنیان واقــع در این مجموعه
پرداخت.
القاصی پس از اســتماع گزارشات ارائه شده از سوی
مســئوالن و مدیران این مجموعه ،اهمیت و نقش
پارکفناوریپردیسدرتولیدعلموبهکارگیریعلوم
تخصصی و فنی در جهت ارائه خدمات در بخشهای
مختلف و توســعه و تقویت بنیه علمی و اقتصادی
کشور را غیرقابل انکار و موثر توصیف کرد و گفت :در
مجموعه قضایی استان تهران ،اقداماتی در خصوص
شرکتهایدانشبنیان،بهمنظورتحققمنویاتمقام
معظم رهبری(مدظله العالی) و دستورات و تاکیدت
ریاست معزز دستگاه قضایی صورت گرفته است.

صلح و سازش در مورد  38درصد
پروندههایدادگستری استان در یک
سالگذشته

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچســتان گفت:از سال گذشته تا
کنون ۲۳۶زندانی با کمک شوراهای حل اختالف استان آزاد شده اند .
حجت االســام مصطفوی نیا در گفتوگو با میزان اظهار کرد:
مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختالف استان از سال
گذشــته ۵۱ ،هزار و  ۳۳۹فقره پرونده بوده اســت که از این تعداد
 ۳۳هزار و  ۴۱۰فقره پرونــده حقوقی و  ۱۷هزار و  ۹۲۹فقره پرونده
کیفری بوده است.
وی افزود :از کل مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختالف تا
کنون ۵۲،هزارو ۳۵۴فقرهپروندهمختومهشدهاست.ویگفت:مجموع
پروندههایقابلصلحامسالتاکنون۳۲هزارو ۲۲۷فقرهپروندهبودهکه
ازاینمیزان ۱۲هزارو ۱۱۹فقرهپروندهمصالحهشدهاستکهدرمقایسه
با مدت مشابه سال قبل ۳۸درصد پرونده ها به سازش رسیده است.
مصطفوی نیا در ادامه ضمن قدردانی از تالش های اعضای شوراهای
حل اختالف بیان کرد :فلسفه تشکیل شوراهای حل اختالف صلح و
سازش در میان مردم است که اعضای شورای حل اختالف در این مسیر
اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند.

حوزه فعالیت شرکتهای دانشبنیان
بهخوبیتبییننشدهاست
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد:
شرکتهای دانشبنیان ،حوزه فعالیت آنها ،خدماتی
که از سوی این شرکتها میتواند ارائه شود و نقش
و تاثیرگذاری آنها در بهکارگیری علم و دانش علمی
کشــور در بدنه فعالیتها و در حوزههای مختلف از
جمله موضوعاتی است که شاید بهخوبی برای جامعه
تبییننشدهاست.
خدمات علمی شــرکتهای دانشبنیان به ســایر
مجموعهها بسیار مهم ،اساسی و اثرگذار است
وی با اشــاره به بازدید اخیر خــود از مرکز پژوهش
«متالــوژی رازی» ،خدمات علمی شــرکتهای
دانشبنیانبهسایرمجموعههارابسیارمهم،اساسیو
اثرگذار ارزیابی کرد و گفت :ضرورت دارد بیش از پیش
درتبیینخدماتشرکتهایدانشبنیانوآگاهسازی
جامعه از اقدامات این حوزه کار شود؛ چرا که آگاهی
افکار عمومی از خدمات شرکتهای دانشبنیان در
ارتقاء نگاه جامعه به این حوزه اثرگذار خواهد بود.
القاصی با تاکید بر این گزاره که «حمایت بخشهای
دولتی و خصوصی در جهت تولید علم»« ،اســتفاده
حداکثری از تمامی ظرفیتهای کشــور بهمنظور
بهکارگیری علوم تخصصــی و فنی» و «رفع موانع
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حقوقی و قضـایی

رئیس کل دادگستری استان یزد خبر داد

آزادسازی ۹۳۰هزار هکتار از اراضی ملی
استان و تخریب بیش از ۲میلیون متر
بناهای غیرقانونی در سال گذشته

رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه امروز امام ملت و کشــور ما را
راهبری و هدایتگری میکند ،گفت :امروز امام این امت به نیابت از
حضرت بقیهاهلل االعظم(عج) سخن میگوید و هدایت و راهبری
میکند و مردم متدین کشــور ما نیز با تمام وجود پشــت سر امام
خود ایستادهاند.
رئیس عدلیــه افزود :امروز کارگزاران و مســئوالن نظام و قوای
سهگانه و نیروهای مسلح ،با وحدت ،یکپارچگی و همدلی در مقابل
این ترفندهای دشمن ایستادهاند.
حجتاالسالم والمســلمین محســنی اژهای در ادامه همایش
سراسری قوه قضائیه ،اظهار کرد :اگر با اتکاء به خداوند برای مردم
خالصانه خدمت کنیم ،دلها را تسخیر میکنیم و وقتی دلهای مردم
تسخیر شود ،میتوان از همه مشکالت عبور کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :آنچه اکسیر خنثیسازی اقدامات
ترکیبی و توطئههای دشمن است ،توجه به بسط و گسترش عدالت
اجتماعی و مقابله با فساد و تبعیض است.
رئیس عدلیه بیان داشــت :اگر مردم ما بدانند که کارگزاران نظام
برای تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن بستر رشد دنیا و آخرت
آنها تالش میکنند تردید نکنید که با تمام وجود از مســئوالن و
کارگزاران نظام حمایت و پشتیبانی میکنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به شخصیت وارسته ،انقالبی و دلسوز
رئیس جمهــور ،گفت :امروز قوه قضائیه وظیفه خود میداند که با
تمام توان به قوه مجریه کمک کند؛ امروز بار ســنگینی بر دوش
دولت اســت و همه وظیفه داریم که با تالش و مساعدت یکدیگر
این بار را با هم برداریم.
رئیس قوه قضائیه همچنین تصریح کرد :قوه قضاییه تشــریک
مساعی با مجلس انقالبی را برای تدوین و وضع قوانین متناسب با
اقتضائات روز و قوانین متناسب با خنثیسازی توطئههای دشمن
و قوانین همراستا با خدمت به مردم ،وظیفه و تکلیف خود میداند.
رئیس دســتگاه قضا همچنین بر نقش و مسئولیت قوه قضائیه در
حفظ و ارتقاء امنیت و آرامش مردم و جامعه در نتیجه همکاری و
تعامل با دستگاهها و نیروهای امنیتی ،نظامی و انتظامی اشاره کرد.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای در ادامه بیان داشت:

باور دارم چنانچه قوه قضاییه از لحاظ عده و ُعده و تجهیز نیروی
انسانی و اداری و امکاناتی تقویت شود ،دولت و مجلس نیز از این
امر منتفع میشوند.
وی تصریح کرد :تقویت قوه قضاییه سبب میشود این قوه با توان
بیشتری در جهت گسترش عدالت و کمک به دولت گام بردارد و
دستگاه قضایی با تقویت شدن میتواند حمایت بیشتری از ناحیه
مردم برای نظام بدست آورد.
رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد :قوه قضاییه در نتیجه تقویت
شدن میتواند با اهتمام و توان بیشتری در راستای نظارت بر ُحسن
اجرای قوانین مصوب مجلس گام بردارد.
تجلیل رئیس عدلیه از جمعی از مدیران ،مسئوالن
 ،قضات و کارمندان برگزیده قوه قضاییه
در جریان برگزاری همایش ساالنه قوه قضاییه ،بیش از  ۲۴۰نفر
از شخصیتها و مســئوالن برگزیده دستگاه قضا اعم از مدیران،
مسئوالن ،قضات و کارمندان ،مورد تجلیل قرار گرفتند.
 ۱۱نفــر از ایــن برگزیدگان به صــورت نمادین مــورد تجلیل
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای رئیس قوه قضاییه
قرار گرفتند.
حجتاالســام والمســلمین عبداللهی رئیــس مرکز حفاظت
اطالعات قوه قضاییه ،حســن بابایی رئیس مرکز ثبت اســناد و
امالک ،غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان
رضوی ،حســین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان
البرز ،حیدر آســیابی رئیس کل دادگســتری اســتان گلستان،
حجتاالســام صادقی نیارکی رئیس کل دادگســتری استان
زنجان ،شمسآبادی دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان،
جباریراد دادســتان مرکز استان کردســتان ،مجیدی دادستان
مرکز استان آذربایجان غربی،حســنپور آشتیانی معاون قضایی
دادگستری استان گیالن و همچنین مهرانی کارمند نمونه معاونت
منابع انسانی قوه قضاییه ،تعدادی از  ۲۴۰برگزیدهای بودند که در
این اجالس به صورت نمادین توســط رئیــس قوه قضاییه مورد
تجلیل قرار گرفتند.

ایجاد سه شعبه تخصصی برای پروندههای شرکتهای دانش بنیان

دادسرای بندر عباس در دوره  ۲ساله
 ۲هزار و  ۶۲دستور حقوق عامه در
حوزه های مختلف صادر کرده است
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روی خط خبر

رئیس کل دادگستری تهران خبر داد

رئیس کل دادگستری استان تهران از ایجاد سه شعبه
تخصصی برای رسیدگی به پروندههای شرکتهای
دانشبنیــان در مجتمع ویژه رســیدگی به دعاوی
تجاری خبر داد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مطرح کرد
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و مشکالت موجود در مســیر فعالیت شرکتهای
دانشبنیان» باید بهعنوان یــک فرهنگ ،ارزش و
رویکرد در جامعه نهادینه شود ،گفت :اعالم شد که
بیش از  ۳۰۰شرکت در حوزههای تخصصی پارک
فناوری پردیس مستقر هستند و بخش عمدهای از
دانش علمی کشور بهنحوی در این مجموعه مستقر
اســت؛ لذا اینکه دســتگاههای ذیربط تا چه اندازه
میتوانندازخدماتتخصصیوکاربردیشرکتهای
دانشبنیان مستقر در این پارک استفاده کنند ،بسیار
مهم و قابل تامل است.
ضــرورت حمایــت همهجانبــه از
شرکتهای دانشبنیان بهویژه در سطح
بدنهتصمیمگیردولت
رئیسکلدادگستریاستانتهرانبرضرورتحمایت
همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان بهویژه در سطح
بدنهتصمیمگیردولتتاکیدکردودرعینحالراهبرون
رفت از مشکالت اقتصادی کشور و چالشهای ناشی
ازتحریمهارا«قویشدن»«،انقطاعوابستگیعلمی
وتخصصیبهخارج»و«برطرفکردننیازهایکشور
با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی داخلی» دانست و
گفت :اگر زمینه اســتفاده شایسته از ظرفیت علمی
نخبگان جامعه فراهم نشــود ،ممکن است ترجیح
دهند تا در کشورهای دیگر نبوغ و استعداد علمی خود
را ارائه دهند؛ لذا دستگاههای مسئول در این حوزه باید
بهنحوی عمل کنند تا زمینه استفاده حداکثری از نبوغ
و استعداد علمی نخبگان جامعه فراهم شود.
تــاش قــوه قضاییــه معطــوف بــه تقویت،
توســعه و ارتقــاء کارآمــدی خدمــات علمــی
و فنــی شــرکتهای دانشبنیــان اســت
وی با اشاره به اینکه تالش قوه قضاییه معطوف به
این است تا در جهت تقویت ،توسعه و ارتقاء کارآمدی
خدمات علمی و فنی شرکتهای دانشبنیان و حوزه
فناوریکمککند،گفت:دستگاهقضاییبعضادررفع
موانع و مشکالتی که در مسیر فعالیت شرکتهای
دانشبنیان ممکن است رخ دهد و یا در جهت تسهیل
امور ،میتواند موثر و نقشآفرین باشد.
تکلیف قانونی دســتگاه قضایی بــرای حمایت از
شرکتهایدانشبنیان
القاصی با اشــاره به ماده  ۹قانــون «جهش تولید
دانشبنیان» گفت :بر این اســاس؛ قــوه قضاییه
مکلف است بهمنظور رسیدگی به کلیه اختالفات در
زمینههای علمی و فناوری مابین اشخاص حقیقی و
حقوقی،بااشخاصحقیقیوحقوقیدانشبنیان،فناور
و نخبگان ،شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل
اختالف و دادگاهها ،تشکیل دهد.
شــعب تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین
طرفین ســازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق

طرفین ،پرونده را جهت رســیدگی به داوری ارجاع
دهند.دستورالعملنحوهتشکیلشعبمذکور،حداکثر
ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون ،توسط رئیس
قوه قضاییه تصویب می شود.
ایجاد ســه شــعبه تخصصی برای رســیدگی به
پروند ههــای شــرکتهای دانشبنیــان
در مجتمع ویــژه رســیدگی به دعــاوی تجاری
رئیس کل دادگستری اســتان تهران ماده  ۹قانون
«جهش تولید دانشبنیان» برای دستگاه قضایی را
یک تکلیف قانونی دانست و گفت :در این راستا و در
پاسخ به درخواست شرکتهای دانشبنیان سه شعبه
تخصصی ویژه رسیدگی به پروندههای شرکتهای
دانشبنیــان در مجتمع ویژه رســیدگی به دعاوی
تجاری ایجاد شــد و در خصوص دعاوی این حوزه
بهنحوتخصصیرسیدگیوتصمیمگیریخواهدشد.
رســیدگی به مشکالت  ۷۱۰شرکت
دانشبنیان در یک فرایند تخصصی
وی با اشــاره بــه این موضــوع کــه  ۷۰درصد از
شرکتهای دانشبنیان در تهران هستند ،تصریح
کرد :در بررســیهای بهعمل آمده مشخص شد که
 ۷۱۰شرکت دانشبنیان در استان تهران با مشکالت
حقوقی مواجه هســتند؛ در این خصوص مقرر شد
تا ســوابق پروندههــای مربوط به این شــرکتها
جمعآوری شــود تا در یک فرایند تخصصی توسط
قضات متخصص و دغدغهمنــد در حوزه حمایت از
تولید مورد رسیدگی قرار گیرد.
القاصی در ادامه بر ضرورت اســتفاده از افراد دارای
صالحیتهای علمی و تخصصی در حوزه شورای
حلاختالفبهمنظوررسیدگیبهدعاویشرکتهای
دانشبنیان تاکید کرد و گفت :دو شعبهای که در حال
حاضر برای رسیدگی به دعاوی این حوزه وجود دارد،
بسیار میتواند موثر واقع شود و اگر بتوان صالحیت
آن را از شهرستان پردیس ،به گستره استانی و ملی با
رعایت صالحیتهای محلی افزایش داد ،از تعدد در
تصمیمگیریهاجلوگیریخواهدشد.
نقش شــعب داوری در قضازدایی از
دعاوی شرکتهای دانشبنیان
رئیس کل دادگستری اســتان تهران با بیان اینکه
امکان ایجاد شــعب داوری بهمنظــور قضازدایی از
دعاوی و اختالفات شــرکتهای دانشبنیان وجود
دارد ،گفت :با توجه به اینکه شــعب داوری میتوانند
گزارش اصالحی تنظیم کنند کــه در قضازدایی از
دعاویشرکتهایدانشبنیانبسیارموثرخواهدبود.
درخواست رئیس کل دادگستری استان
تهران از متولیان پارک فناوری پردیس

وی از متولیــان پارک فناوری پردیس خواســت تا
پیشــنهادات ،نقطه نظرات و ایدههای خود را جهت
انعکاسبهمعاونتحقوقیقوهقضاییهبهمنظورتدوین
دستورالعملنحوهتشکیلشعبداوریموضوعماده۹
قانون«جهشتولیددانشبنیان»ارائهدهندتادرمقام
تدوین این دستورالعمل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
القاصی در واکنش بــه موضوعی که پیرامون موانع
موجود در جهت توسعه فضای فیزیکی پارک فناوری
پردیس مطرح شــد ،گفت :قطعا تا جایی که مغایر با
حقوق اشخاص نباشد و به حقالناس تعدی نگردد،
حمایت ،پیگیری و با سرعت رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران همچنین در
خصوصموضوعیکهپیرامونمشکالتصدورسند
مالکیتپارکفناوریپردیسمطرحشد،ازمسئوالن
ومتولیاناینمجموعهخواستتادرخواستهاوشرح
وضعیت را جهت پیگیری در شورای قضایی استان
تهران و یا ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ارائه دهند.
شــرط نجات زیرساخت و بنیه علمی
کشور از وابســتگی به خارج ،خودسازی
است
وی در ادامه سخنان خود اذعان کرد :شاید آثار و نمود
خدمات شرکتهای دانشبنیان در مقایسه با دیگر
بخشها کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ اما واقعیت این
است که شرط نجات زیرساخت و بنیه علمی کشور
از وابستگی به خارج ،قوی ساختن خود ،بنابر منویات
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،خودسازی است و
خودسازی جز با تولید علم و بهکارگیری علم و فناوری
میسرنخواهدشد.
القاصی در بخش پایانی ســخنان خود تاکید کرد:
اســتفاده حداکثری و همهجانبــه از ظرفیت علمی
نخبگان ،متخصصان و صاحبان فن و ایجاد انسجام
در جامعه علمی کشور میتواند در رفع وابستگیها
مثمر ثمر واقع شود.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران در ادامه از دو
شرکت دانشبنیان فعال در حوزه ساخت دوربینهای
ثبت تخلفات رانندگی و ساخت کارتهای هوشمند
بازدید کرد.
در جریان این بازدید ،جعفر دارابخانی رئیس حوزه
ریاست و سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری ،بابک ترکی معاون قضایی
رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی
دادگستریاستانتهران،سیدرضاسجودیسرپرست
معاونت منابع انســانی و امور فرهنگی دادگستری،
داراب رحتمــی معاون مالی ،پشــتیبانی و عمرانی
دادگســتری رئیس کل دادگستری استان تهران را
همراهیکردند.

رئیس کل دادگستری استان یزد ،گفت :با ورود و جدیت دادگستری استان از
تیرماه سال گذشته تاکنون بیش از ۹۳۰هزار هکتار از اراضی ملی استان یزد با
ارزشی بیش از ۹هزار میلیار ریال آزاد سازی ورفع تصرف شد.
غالمعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در خصوص
آزاد سازی و رفع تصرف از اراضی ملی و تخریب بناهای غیرمجاز در استان،
اظهارکرد :با ورود دادگستری کل ،همکاری منابع طبیعی و نیروی انتظامی
اســتان از تیرماه سال گذشــته تاکنون  ۷۱مورد از مستحدثات غیرقانونی
«دستگاههای حاکمیتی ،دولتی ،انتظامی و اشخاص حقیقی» در استان یزد
به متراژ بیش از  ۲میلیون هکتار و با ارزش بیش از  ۱۱هزار میلیارد ریال قلع و
قمع وتخریب شده است .وی با تاکید بر این که تمامی مسئوالن استان یزد
باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته باشند ،افزود :همچنین از
تیرماه سال گذشته تاکنون  ۲۸۱مورد آزادسازی و رفع تصرف از اراضی ملی
به متراژ بیش از ۹۳۰هزار هکتار با ارزشی بیش از ۹هزار میلیارد ریال در استان
یزدصورتگرفتهاست.رئیسکلدادگستریاستانیزدهمچنینتاکیدکرد:
مسئوالناستانبایدبهمحضاطالعازهرگونهسوءاستفادهوتجاوزبهاراضی
ملیکهتوسطبرخیافرادسودجوصورتمیگیرد،ضمنپیگیریموضوعبه
جهت آزادسازی این اراضی با دستگاه قضایی همکاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس اعالم کرد

صدوردوهزاررایجایگزینحبسواعمال
 ۶۷۷پابندالکترونیکباهدفحبسزدایی

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اعمال مجازاتهای جایگزین
حبس گفت :در این راستا مجازاتهایی با محوریت خدمات اجتماعی و عام
المنفعه در نظر گرفته شد که در سال ۱۴۰۰تعداد ۸هزار و ۴۶۴رای معادل۲۲
درصد آرای صادره و در سال جاری تا ۲۵خردادماه ،تعداد یک هزار و ۹۹۳رای
صادره در این راستا بوده است.
حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به ساماندهی فعالیت
ســازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای این
سازمان (از مهرماه  ۱۴۰۰تا میانه خردادماه  )۱۴۰۱اظهار کرد :تعداد ۱۲هزار
و  ۹۴۳ردیف کاال در انبارهای اموال تملیکی وجود داشت که تعداد  ۲هزار و
 ۸۶۳فقره پرونده تعیین تکلیف شده است.
بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی
وی با اشــاره به تعداد بازدیدهای انجام شده از انبارهای گمرکات و سازمان
اموال تملیکی در سال  ۱۴۰۰گفت :تعداد  ۵مورد بازدید از انبارهای گمرکات
و سازمان اموال تملیکی انجام شده است و در  ۳ماهه ابتدایی سال جاری نیز
 ۱مورد بازدید توسط مسئوالن قضایی استان فارس صورت گرفته است.
تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به روند رسیدگی و تعیین تکلیف
وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در پرونده های مواد مخدر در سال
جاری گفت :در یک مزایده  ۴۸۱خودرو و در ســال گذشته نیز طی  ۴مزایده
هرکدام با ظرفیت  ۵۳۸خودرو بــه ارزش  ۵۹۴میلیارد ریال تعیین تکلیف
شدهاند و تعداد کل استردادها ۱۱۷دستگاه خودرو و موتورسیکلت بوده است.
صــدور یک هــزار و  ۹۹۳رای بهصــورت مجازاتهای
جایگیزینحبس
وی با اشــاره به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس گفت :در این راســتا
مجازاتهایی با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه در نظر گرفته شد
که در ســال  ۱۴۰۰تعداد  ۸هزارو  ۴۶۴رای معادل  ۲۲درصد آرای صادره و
در ســال جاری تا  ۲۵خردادماه ،تعداد یک هزار و  ۹۹۳رای جایگزین حبس
صادر شده است.
 ۶۷۷نفر از متهمان و محکومان از پابندهای الکترونیکی
استفادهمیکنند
حجت االسالم والمسلمین موسوی با بیان اینکه در سال  ۱۴۰۰برای ۵۲.۸
درصدکلزندانیانبسترمناسبجهتمهارتآموزی،توانمندسازیواشتغال
ایجاد شد ،گفت :در سال جاری تا ۲۵خردادماه ۶۷۷نفر از متهمان و محکومان
پابندهایالکترونیکیاستفادهمیکنند.
۳۲هزار و ۸۶بازدید توسط روسا و دادستان های حوزه های
قضایی استان انجام شده است
وی با اشــاره به میزان حضور در اجتماعات مردمی و مساجد و گفتوگو با
مردم در ۲ماهه ابتدایی سال جاری گفت :در این بازه زمانی  733مورد حضور
در مساجد و دیدار مردمی با حضور بنده و ۳۲هزار و  ۸۶بازدید توسط روسا و
دادستان های حوزه های قضایی استان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خبر داد

برگزاری بیش از  ۸هزار دادرسی برخط
و ارسال الکترونیک ۹۵درصد ابالغ ها
دراستان

رئیس دادگستری کل اســتان قزوین ،گفت :از تیرماه سال گذشته تاکنون
 ۸هزار و  ۳۷۰مورد دادرســی الکترونیک توسط محاکم دادگستری استان
انجام شده است.
علی شعبانی در گفتوگو با میزان ،در تشریح اقدامات دادگستری کل استان
قزوین در زمینه هوشــمند سازی خدمات مراجع قضایی استان با تاکید بر
توسعه ارائه خدمات الکترونیک ،اظهارکرد :در همین راستا؛ ارائه خدمات
قضایی دادگستری استان قزوین به صورت هوشمند در حال توسعه است و
به عنوان نمونه  ۹۵در صد ازابالغ ها دراستان قزوین به صورت الکترونیکی
انجام می شود .وی با اشــاره به اینکه  ۱۴درصد از کل اوقات رسیدگی در
محاکم دادگستری استان قزوین به برگزاری جلسات دادرسی به صورت
الکترونیک اختصاص یافته است ،افزود :در یک سال گذشته  ۸هزار و ۳۷۰
مورد دادرسی الکترونیک توســط محاکم حقوقی و قضایی دادگستری
استان انجام شده است.
رئیس دادگستری کل استان قزوین ،با بیان اینکه ارائه خدمات الکترونیک
موجب تسریع و تسهیل در خدمت رسانی بهتر به مراجعین و کاهش هزینه
ها می شود ،اضافه کرد :از تیرماه سال گذشته تاکنون حدود ۱۴۷هزار ابالغ به
صورت الکترونیک انجام شده است.
شعبانی همچنین تاکید کرد :گسترش استفاده از فناوری های نوین در مراجع
قضایی موجب تسهیل در ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مردم و در نتیجه
رضایت بیشتر آنها خواهد شد.

